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Hebt u al genoeg van Calvijn? Kan er werkelijk nog meer bij? Wij
denken dat u uitkijkt naar een boek over Calvijn en onderwijs. Ja,
dat u meer wilt weten over de betekenis van de belijdenis uit de
tijd van Calvijn voor De school (in Genève) van Calvijn. En natuurlijk over de betekenis van die belijdenis vandaag voor hen die zich
thuisvoelen in De (leer)school van Calvijn.
Toch ligt de nadruk in dit cahier niet op Calvijn. Het motto van
deze reformator was: aan God alleen de eer! Gods Woord stond
centraal in zijn school. Calvinistisch onderwijs is geen calvinistisch,
maar schriftuurlijk onderwijs. Het gaat om de Bijbel, beleden en
beschermd door de drie reformatorische belijdenissen. Als de statuten van de school stellen dat lesgegeven wordt op basis van die
drie formulieren van eenheid, dan moet ook aangegeven worden
wat de betekenis van die belijdenissen is voor de school. Dat is wat
we doen in deze publicatie, 500 jaar na de geboorte van Johannes
Calvijn.
Dit boek is niet een commentaar op de belijdenisgeschriften of
een handleiding hoe we ze moeten doceren, maar een bespreking van de betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels voor onderwijs.
Hierbij betrekken we de beginselen van Calvijns schoolstichting,
zoals die zijn gepubliceerd door dr. M.B. van ’t Veer op 13 juni
1941.
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Vooraf
In dit Johannes Calvijnjaar willen we nadenken over de Beginselen van Calvijns schoolstichting. Dat is de titel van een rede die dr. M.B. van ’t Veer in 1941 heeft gehouden
voor de ‘Vereniging van christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland en
de overzeese gewesten’. De lezing is gepubliceerd in het Correspondentieblad van de
Vereniging op 13 juni 1941. We kennen Calvijns passie voor gereformeerd onderwijs in
zijn Academie van 1559. Maar meer dan twintig jaar daarvoor was hij al betrokken bij
de gereformeerde schoolorde van Genève, zo lezen we bij Van ’t Veer. In zijn voordracht
maakt hij duidelijk dat het voor Calvijn allereerst van levensbelang voor de kerk was
dat er goede scholen zouden zijn waarin onderwijs zou worden gegeven naar de Bijbel.
Want de kennis van God en de ware religie kunnen alleen bewaard worden ‘indien er
scholen worden opgericht,’ aldus Calvijn, ‘waarin de zaden van het goddelijk Woord
worden gestrooid en zij, wien het ambt van onderwijzen zal zijn opgedragen, de kerk
dienen’ (Van ’t Veer 1941, p. 300).
Evenals de theologische docenten (de doctores, die in het Genève van Calvijn deel
uitmaakten van de kerkenraad) moesten de leerkrachten in de school van Calvijn een
eed afleggen vóór de aanvaarding van hun ambt. Ze moesten beloven te doen wat
ze konden om de kinderen te leren God lief te hebben en de zonden te haten. Verder
moesten ze beloven dat ze er zoveel mogelijk aan zouden meewerken ‘dat de scholieren
in vrede leven, in matigheid en eerbaarheid tot eer van God en het welzijn en de rust
van de stad’ (p. 302). Docenten gaven hun studenten onderricht in de kennis van Gods
Woord.
Het is wel duidelijk dat de Bijbel centraal stond in de eerste Johannes Calvijnschool.
Sola Scriptura, oftewel: alleen de Schrift. Dit devies uit de tijd van de Reformatie is
ook vandaag het motto voor de scholen die uit de Reformatie voortgekomen zijn. Onze
reformatorische belijdenissen of drie formulieren van eenheid belijden en beschermen
Gods Woord. Als we in de statuten van de school stellen dat we lesgeven op basis van
deze belijdenis, dan moeten we ook aangeven wat de betekenis van die belijdenis is
voor de school. Dat is wat we willen doen in deze publicatie, 500 jaar na de geboorte
van de reformator Johannes Calvijn.
Dit cahier is geen commentaar op de belijdenisgeschriften of een handleiding hoe we
ze moeten doceren. In drie hoofdstukken willen we nadenken over de betekenis van de
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respectievelijke drie formulieren van eenheid voor de school. Hierbij betrekken we de
beginselen van Calvijns schoolstichting. Het gaat dus over de relevantie van de belijdenis voor onderwijs: docenten rusten Gods kinderen professioneel toe in de gereformeerde school. En over de relevantie van de belijdenis voor onderwijs: docenten rusten Gods
kinderen gelovig toe in de gereformeerde school.
Het is een wonder van genade om les te geven en te ontvangen op het fundament van
Gods Woord. We bidden dat de Here onze scholen, die we uit zijn hand hebben ontvangen, rijk wil blijven zegenen. Dat Hij gelovige en professionele docenten wil blijven
schenken om zijn kinderen met toewijding toe te rusten in een land van rust en vrede
tot zijn eer.
Dank je wel, Agdi, voor je onvergetelijke zorg voor mij en onze dochters. Dank u, vader,
voor uw ononderbroken support. Dank, Kees van der Vloed, voor je onmisbare hulp om
mij op het Nederlandstalige pad te houden. Bovenal, dank U wel, Here, voor geloof,
hoop en liefde.
Soli Deo gloria.

Antoon Breen, Anno Domini 2009, Western Australia (breena@frsa.asn.au)
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Geloofsbelijdenis,
in eensgezindheid gemaakt door de gelovigen die in de Nederlanden overal verstrooid zijn;
zij die overeenkomstig de zuiverheid van het Heilig Evangelie van onze Here Jezus Christus
willen leven;
1 Petrus 3:15:
‘Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is,
wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.’
1561
Vignet: Omnia veterascent Dominus autem permanebit =
Alles vergaat, maar de Here houdt stand (Ps. 102:26-27)
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1. De Nederlandse
Geloofsbelijdenis in de klas
In dit cahier richten we ons op de betekenis van de belijdenis voor onderwijs, en belichten daarbij principiële en professionele aspecten van de toerusting in scholen. De titel
van dit hoofdstuk is ‘De NGB in de klas’: leerkrachten rusten kinderen, die door God
aan ouders zijn gegeven, professioneel toe in de gereformeerde school. De titel is ook
‘De NGB in de klas’: leerkrachten rusten die kinderen gelovig toe in de gereformeerde
school.
Naast de oecumenische belijdenissen belijden we de drie formulieren van eenheid uit
de tijd van de Reformatie. We noemen ze ook wel de gereformeerde belijdenissen.
Eén daarvan is de Confessio Belgica, de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1561. Deze
door Guido de Brès geschreven belijdenis stemt overeen met de Confessio Gallicana,
de Franse Geloofsbelijdenis, die teruggaat op Calvijn. Dit Franse belijdenisgeschrift van
1559, een uitgebreide versie van Calvijns ontwerp, werd het model voor de NGB van
1561. En Calvijn zelf heeft eens in een brief zijn hartelijke instemming met de NGB
betuigd (N.H. Gootjes, p. 70).

Uitgangspunten van Calvijns school
Het was de Calvijn van de gereformeerde belijdenis die stond achter een gereformeerde
school. Dr. M.B. van ’t Veer, die in 1942 promoveerde op een proefschrift over de catechese bij Calvijn, hield in de lente van het jaar ervoor een lezing voor de vereniging van
christelijke leerkrachten over de beginselen van Calvijns schoolstichting. Het lijkt ons
opportuun om deze lezing over Calvijn en onderwijs in dit Calvijn-herdenkingsjaar uit
de vergetelheid te halen. Vandaar ons uitgebreid citeren uit die rede (de onderstaande  
citaten zijn aangepast aan de moderne spelling).
Dienst
Zo is het voor Calvijn allereerst van levensbelang voor de kerk, dat er goede scholen
zullen zijn, waarin onderricht zal worden gegeven naar het Woord van de Heer.
Want de kennis van God en de ware religie kan alleen bewaard worden ‘indien
er scholen worden opgericht, waarin de zaden van het goddelijk Woord worden
gestrooid en zij, aan wie het ambt van onderwijzen zal zijn opgedragen, de kerk
dienen.’ ...
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Bekwamen voor de militia Christi (de krijgsdienst van Christus), dat is inderdaad
het doel waaraan de school moet meewerken. Daarom kan er geen sprake van zijn
dat Calvijn een louter intellectuele vorming zou hebben voorgestaan, of ook maar
onbedoeld zou bevorderd hebben. Het ging in deze stichting van Calvijn om de
vorming van de ganse persoon, maar deze vorming werd gezocht in een leven uit de
waarachtige kennis van God met als doel de gloria Dei. Heel het leven is één heilige
krijgsdienst, het wordt altijd en overal en met alles opgeëist voor de dienst aan
God. De ware mens is de mens van de vera religio, de ware godsdienst. ...
Vorming
Deze religieuze doelstelling beheerst de school van Calvijn zo geheel en al, dat we
eigenlijk niet kunnen spreken van onderwijsinrichting. De kinderen moeten worden
opgevoed, gevormd, niet naar een bepaalde zijde, maar als mens, nader als dienstknecht, ambtsdrager, kinderen van God. En de school doet dat op haar wijze, door
middel van onderricht. Maar men mag daarbij nooit het hoge doel uit het oog
verliezen. En dit doel blijft altijd weer, hoe verschillend het ook door Calvijn geformuleerd wordt: de opvoeding van de gehele mens tot de dienst aan God. ...
Wanneer een school, wanneer onderwijzers daaraan niet bewust meewerken,
werken zij mee aan de ondergang van Gods kerk, maar ook aan de ondergang van
hun volk. ...
Het kan niet anders of een consequente geest als Calvijn moet deze allesbeheersende doelstelling ook in heel het schoolprogram, in de gang van het onderwijs
en in de leerstof zelf, tot uitdrukking brengen. Dit wordt allereerst openbaar in de
ruime plaats die aan het godsdienstonderwijs wordt gegeven. Naar de schoolorde
van 1538 was de rector van de school verplicht om aan alle leerlingen elke dag
onderwijs te geven in het christelijk geloof, dat voornamelijk bestond in het onderrichten in de leer van de Catechismus. Daarnaast werd echter veel gedaan voor de
religieuze vorming. Het zou interessant zijn breed te verhalen hoe het dagrooster
was van het internaat. Daaruit zou blijken dat heel de dagindeling erop berekend
was de leerlingen voor te bereiden om als christenen hun plaats in de wereld te
kunnen innemen. Daartoe was alles erop gericht om hun de Schrift te doen kennen,
om hen in de leer van de Schrift te funderen en hen in ware godsvrucht te oefenen.
Maar daarbij bleef het niet. Het godsdienstonderwijs staat geen moment los van
het onderricht in de andere schoolvakken. Het is juist zo, dat aan heel het onderwijs
het Woord van God ten grondslag werd gelegd en alle studievakken dienstbaar
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werden gemaakt aan het éne doel: de ware Godskennis te bevorderen. De meer
genoemde schoolorde merkt dan ook op, dat de studie van de schone wetenschappen (‘bonnes sciences’) verband houdt met ‘de ware dienst en gehoorzaamheid, die
men God verschuldigd is’. ...
[Het gaat erom] dat heel het schoolonderricht dienstbaar moest gemaakt worden
aan de vorming van het kind voor zijn allesomvattende roeping: de Here te kennen
en te dienen. Met geen ander doel mag, naar Calvijn, de school zich tevredenstellen.
(M.B. van ’t Veer 1941, p. 300v)

De Nederlandse geloofsbelijdenis (1561)
Hoe geeft de Bijbel sturing aan ons onderwijs volgens de NGB? Om helder te krijgen
waar de NGB over gaat, geven we eerst een overzicht van haar structuur, zoals wij die
zien. Daarna leggen we wat verbanden met de onderwijspraktijk.
NGB
I. Gods gezag: artikelen 1-11
1. God: art. 1-2
2. De heilige Schrift: art. 3-7
3. Gods zelfopenbaring in de Schriften: art. 8-11
II. Schepping en zorg: artikelen 12-17
(vgl. HC, zd. 9-10 over God de Vader)
1. Schepping – engelen en val – voorzienigheid: art. 12-13
2. Schepping van de mens – val en verdorvenheid – verkiezing: art. 14-17
III. Verlossing: artikelen 18-26
(vgl. HC, zd. 11-19 over God de Zoon)
1. Christus, onze Borg: art. 18-21
2. De vruchten van Christus’ werk: art. 22-24
3. Dus: Christus alleen: art. 25-26
IV. Kerk en sacramenten: artikelen 27-35
(vgl. HC, zd. 20-22 over God de Heilige Geest)
1. De kerk van Christus: art. 27-32
2. De sacramenten: art. 33-35
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V. Gods gezag: artikelen 36-37
1. Aardse overheid: art. 36
2. Hemelse overheid: art. 37

De NGB in de klas
Gods gezag: artikelen 1-11
God: art. 1-2
Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er één God is! Met deze
openingszin van de NGB komen we het klaslokaal binnen. Waar het hart vol van is,
vloeit de mond van over. Wij allen geloven en belijden. Het personeel en de leerlingen
tezamen geloven en belijden metterdaad, in de klas en daarbuiten.
‘Wij geloven allen met het hart.’ Wat geloven we? Alles wat de Here ons in zijn Woord
heeft geopenbaard. Sola Scriptura. Maar niet alleen wat we geloven, is van belang
in de klas. Het gaat er natuurlijk ook om dat we geloven. Woorden en daden, leer en
leven!
‘Wij belijden allen met de mond.’ Niet alleen wekelijks in de kerk maar vooral ook
dagelijks als kerk. De belijdenis is in het hart van de klas, omdat de Bijbel in ons hart
is. Als de Bijbel de auto is, dan is de belijdenis het alarm. Omdat de Bijbel ons zo lief
is, kunnen en willen we niet zonder de belijdenis, die als een alarm afgaat als er bij de
Bijbel wordt ingebroken.
We zien op naar God, maar zijn niet bang voor Hem. We lezen eerbiedig Gods Woord
en bidden eerbiedig tot God de Vader. We spreken over God, natuurlijk, maar we spreken vooral tot God, als kinderen tot Vader. Hierbij is er geen verschil tussen docenten
en studenten, allen kinderen van dezelfde Vader in de hemel.
Aan Christus is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. En Hij zegt: ‘Kom bij
mij, dan zal ik jullie rust geven. Ik ben met jullie!’ De almachtige God is dicht bij ons.
Kijk maar om je heen, kijk naar beneden naar het zand en omhoog naar de sterren.
‘Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan, is het of de
nacht mij noemt de naam van een machtig God. ... Deze God die aard en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag
Hem Vader noemen mag ...’ (Gez. 149, Geref. Kerkboek).
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God laat de aarde zo constant om de zon draaien, dat we onze horloges erop gelijkzetten. En we realiseren ons ook dat we de zonsondergang zo’n acht minuten te laat
zien. De zon is immers 150 miljoen kilometer van de aarde verwijderd, terwijl het licht
‘slechts’ een snelheid heeft van zo’n 300.000 kilometer per seconde.
God is dicht bij ons in het geweldig heerlijke boek van zijn werken, en in het goddelijk
heilige boek van zijn woorden. Het boek van zijn schepping, onderhouding en regering
van de hele wereld vertelt het verhaal van zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. En het
boek van zijn verbond beschrijft de geschiedenis van zijn eeuwige liefde en redding.
Het gaat allemaal over Christus, aan wie alle macht gegeven is en die met ons is.
Gaat er één schooldag voorbij zonder onderwijs in Gods Woord en werk? Krijgen leerkrachten het voor elkaar om uit te leggen hoe we onze arm moeten gebruiken voor
bijvoorbeeld tennis, zonder daarbij hun leerlingen versteld te doen staan van wat ze
met hun arm allemaal kunnen doen, omdat God het alles zo kunstig heeft geschapen?
Wat een constructie van opperarmbeen, spaakbeen en ellepijp! Je moet het maar
bedenken. Sterker nog, dit is zo’n perfecte structuur dat God die ook gebruikt heeft
voor het maken van de vleugels van grote zeevogels en de vinnen van grote zeevissen.
In Australië kijken we met de kinderen ’s nachts omhoog naar het Zuiderkruis, maar we
kunnen het niet laten om voor het slapen gaan stil te staan bij een ander kruis.
Hoe belijden we Gods werk in aardrijkskunde? ‘Van de HEER is de aarde en alles wat
daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op
de stromen heeft Hij haar verankerd.’ En hoe in maatschappijleer? Lees verder in Psalm
24: ‘Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie
reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk
zweert.’ Dan lezen we met betrekking tot geschiedenis: ‘Zegen zal hij ontvangen van de
HEER en recht verkrijgen van God, zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die
zich tot u wenden – het volk van Jakob.’
De HEER laat Zich vinden in zijn wonderbare werken. Hij is nabij in zijn wonderschone
Woord. Het Woord is dicht bij ons in onze mond en in ons hart (Rom. 10:8). Het Woord
van geloof. En hiermee zijn we terug bij de eerste zin van onze NGB: ‘Wij geloven allen
met het hart en belijden met de mond.’
Is er één schoolvak waarin Gods woorden en werken niet in het oog lopen? Johannes
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Calvijn wist het antwoord in 1538. Vijfhonderd jaar na zijn geboorte op 10 juli 1509
weten de scholen die voortkomen uit de Reformatie, het antwoord nog steeds.
De heilige Schrift: art. 3-7
De NGB belicht het sola en tota Scriptura: alleen en heel de Schrift. ‘Alleen de Schrift’
werd benadrukt tegenover de roomsen, die apocriefe boeken aan de Bijbel toevoegden.
‘Heel de Schrift’ werd benadrukt tegenover de wederdopers, die in wezen het Oude
Testament van de Bijbel afnamen. Maar Augustinus zei al: Het Nieuwe Testament is in
het Oude Testament verhuld, en het Oude Testament wordt in het Nieuwe Testament
onthuld. Daarom vertellen leerkrachten de bijbelse geschiedenis in het kader van Gods
reddingsoperatie in Jezus Christus. En ze vertellen bijbelse geschiedenis, want het zijn
de Schriften (sola en tota) die ons wijs maken en toerusten voor de dienst aan God.
De Bijbel is Gods boek. Dus is het bijbelverhaal Gods verhaal. We vertellen dit met zorg
en eerbied, terwijl we de feiten niet aanpassen en de inhoud laten staan.
De Bijbel is Gods boek in Christus. Dus is de historie His-story. We vertellen hoe Mozes
over Christus schreef en dat alles draait om het kruis.
De Bijbel is Gods boek in Christus van de verbondsgeschiedenis. Dus is de story historie. We vertellen waar het verhaal zich bevindt op de tijdslijn naar Betlehem, en via
Golgota naar het nieuwe Jeruzalem.
De Bijbel is Gods boek in Christus van de verbondsgeschiedenis. Dus is het bijbelverhaal ook ons verhaal. We vertellen de tekst in de context van Gods verbond met echt
gemeende beloften en ernstig bedoelde verplichtingen.
Verder, niet alleen het bijbelverhaal, maar alles wat in de klas passeert, moet passen bij
de Schriften. We begrijpen dat ons lesmateriaal niet op één lijn staat met het Lesboek
van Gods eigen woorden en werken. Met de NGB, artikel 7, zeggen we dat de goede
tradities van onze voorouders niet op één lijn gesteld mogen worden met de goddelijke
Schriften, ook de goede gewoontes niet met Gods waarheid. ‘Onderzoek altijd of een
geest van God komt’ (1 Joh. 4:1).
Gods zelfopenbaring in de Schriften: art. 8-11
Met betrekking tot artikel 8-11 vragen we: wat is ons beeld van God? Wat voor beeld
hebben onze leerlingen van God? Is Hij de wrede Meester of misschien de lieve
Liefhebber? Is God eropuit om hen telkens op hun vingers te tikken, of gaan ze ervan
uit dat God hun fouten telkens door de vingers ziet? Welk Godsbeeld dragen wij over
op onze kinderen, bewust of onbewust? Is Hij voor ons een rechtvaardig of barmhartig
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God? Of een God van gerechtigheid en genade: soms rechtvaardig, soms genadig? Of
leren we onze kinderen dat Gods rechtvaardigheid barmhartig is, en zijn barmhartigheid rechtvaardig?
Dit is wat we belijden in de laatste twee zinnen van artikel 8: ‘De Vader is nooit zonder
zijn Zoon en nooit zonder zijn Heilige Geest geweest, want ze zijn alle drie even eeuwig
in eenzelfde wezen. Er is geen eerste of laatste, want Zij zijn alle drie één in waarheid,
in macht, in goedheid en barmhartigheid.’ Dit beeld van God mogen we onze leerlingen voorhouden. Stel je eens voor dat Vader geen God was. We hadden geen zekerheid
over de bestemming van ons leven. Stel je eens voor dat de Zoon geen God was. We
hadden geen zekerheid over het behoud van ons leven. Stel je eens voor dat de Heilige
Geest geen God was. We hadden geen zekerheid over de bedoeling van ons leven.
De drie-enige God maakt ons zeker en geeft ons zekerheid in het klaslokaal. Zijn
verbond geeft het verleden vandaag toekomst. Zijn rechtvaardigheid is genadig:
Christus heeft voor ons betaald. Zijn genade is rechtvaardig: Christus heeft voor ons
betaald.

Schepping en zorg: artikelen 12-17
Schepping – engelen en val – voorzienigheid: art. 12-13
Een van de leerdoelen van het Australische leergebied Techniek en Milieu luidt:
De leerling legt uit hoe culturele opinies, waarden, bekwaamheden en ethische
standpunten op elkaar betrokken zijn in de ontwikkeling en het gebruik van technologie en ondernemingen.
We zijn het hiermee eens. In zijn definitie van cultuur maakt dr. K. Schilder duidelijk dat
positieve cultuurbouw alle in de schepping aanwezige krachten ontplooit naar eigen
aard en naar de normen van Gods geopenbaarde waarheid. Schilder schrijft:
In Gods oorspronkelijk openbaringswoordenboek is ‘cultuur’ altijd constructief; de
zonde echter is déstructief. ...
Met behulp van cultuur-instrumenten (neem bijvoorbeeld de film, die van cultuurbouw resultaat was, maar, toen ze er eenmaal was, cultuur-instrument moest zijn,
en dàn haar plaats in het pedagogisch geheel zou kunnen hebben behouden) gaat
men straks niet bouwen, maar breken: roof aan God. Elke aannemer gaat failliet,
als zijn werklui op de instrumenten verliefd worden, het instrument op en in zichzelf
verfijnen en ‘cultiveren’, maar de liefde voor de bouw verloochenen.
(K. Schilder 1947, p. 70,83)
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Wat betekent dit voor les in informatica en andere vormen van technologie die informatie produceren en presenteren? Leerlingen moeten leren om met behulp van bijbelse
waarden allerlei ethische en sociale kwesties te beoordelen die het gevolg zijn van
technologie. De meeste jongeren zijn hun leerkrachten technisch gezien voor in het
gebruik van de computer, het mobieltje, de iPod, de iPhone, en...; op het moment dat
u deze informatie tot u neemt, is er vast weer iets nieuws. Het is de taak van de school
de jeugd te leren hoe ze hun speeltjes verantwoordelijk gebruiken. Docenten moeten
hun studenten internet-alert maken voor gevaarlijke spinnen in het wereldwijde web,
en hun voorhouden hoe ze dit wereldinstrument positief kunnen gebruiken voor de
verspreiding van het Woord voor de wereld.
We belijden in artikel 12 dat we geloven dat God door zijn Woord – dat is door zijn
Zoon – de hemel, de aarde en alle schepselen uit niets (‘ex nihilo’) heeft geschapen.
Dat is pas uniek. Niets en niemand is in staat in het leven te roepen wat niet bestaat
(Rom. 4:17). Iemand die, in welk laboratorium dan ook, beweert leven te kunnen
maken, bewijst de schepping. Waarom? Omdat ‘scheppen’ betekent: leven maken uit
niets. Dat is niet wat ze in een laboratorium doen. Daar maken ze iets uit iets. Wie de
big bang ‘namaakt’, falsifieert de evolutietheorie en bewijst juist schepping.
Laten onze leerlingen goed weten wat ‘scheppen uit niets’ betekent. Wat een ontzagwekkende, almachtige, alwetende en alvermogende God en Vader hebben we!
Artikel 12 zegt dan dat God alle schepselen regeert, opdat zij de mens dienen, zodat
de mens zijn God kan dienen. Denk maar weer aan Calvijns doelstelling voor onderwijs,
zeg maar voor de Johannes Calvijnschool in Genève. Alles was gericht op de eer van
God. In loven en geloven, in bidden en werken, in spreken en luisteren, in woorden en
daden, in getal en geluid, kortom, in een levend geloof en een gelovig leven dienen we
onze God. En een leger van engelen dient ons om dit te blijven doen. Dat geeft kleur
en fleur in het leslokaal.
Net toen ik mijn auto in de garage had gezet en uitstapte, ging de keukendeur
open en kwam mijn dochter, Sherrie, naar buiten. Haar gezicht was asgrauw en er
was een blik van ontzetting in haar ogen. Ze rende in m’n armen en schreeuwde het
uit: ‘Vader, m’n kindje is dood!’ Ik hield haar tegen me aan terwijl ze snikte en snikte. Ze was negen maanden zwanger en was juist terug van een controle-onderzoek
bij de gynaecoloog. Deze kon echter geen harttonen horen. Zo voorzichtig mogelijk
legde hij toen uit wat dat betekende: haar ongeboren kind was gestorven in haar
baarmoeder.
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De volgende morgen werd Sherrie in het ziekenhuis opgenomen. Haar dokter wekte
de weeën op en vlak daarna begon ze te bevallen, wetende dat haar kindje niet
meer leefde. De ziekenhuisprakijk in zulke situaties is om de normale geboorteprocedure te volgen. Dus toen de baby, een prachtig dochtertje, was geboren, werd ze
gewassen, gemeten en gewogen. Nadat haar voetafdruk in inkt was vastgelegd,
werd ze in de armen van haar moeder gelegd. Een paar minuten lang knuffelde
Sherrie haar baby. Toen gaf ze haar aan haar man. Daarna mocht ik mijn kleindochter vasthouden.
Ik heb het altijd moeilijk gevonden pasgeboren kindertjes te herkennen aan hun
gelaatstrekken. Voor mij lijken ze allemaal op elkaar. Maar het beeld van dit kleintje
blijft voor altijd in mijn geheugen gegrift. Terwijl ik haar in m’n armen hield, werd ik
overweldigd door dit ongelooflijke samengaan van leven en dood. Het kindje was in
alle opzichten zo volmaakt gevormd. Ze ademde alleen niet.
Sherrie en haar man, Tim, noemden hun dochtertje Alicia. De officiële begrafenis
werd bijgewoond door onze familie en de dominee. We stonden bij het grafje en
samen huilden we toen haar lichaam aan de aarde werd toevertrouwd en haar ziel
aan onze hemelse Vader.
Elke moeder die ooit een doodgeboren kindje ter wereld heeft gebracht, weet van
de verschrikkelijke pijn in het hart. Wie kan dit meemaken zonder schreeuwend naar
de hemel te roepen: ‘Waarom?’ Wie vraagt onder deze omstandigheden niet waar
God is? Het is hier waar menselijk leed botst op Gods voorzienigheid.
(R.C. Sproul, The Invisible Hand, p. 1-2; mijn vertaling, ACB)
Wat een prachtige laatste zin. In het Engels stond er: It is where the rubber of human
anguish meets the road of divine providence. We mogen vragen: ‘waarom o Heer?’, mits
we het vragen op de weg van Gods voorzienigheid, wetende dat God in alles werkt en
dat voor wie Hem liefhebben, alles bijdraagt aan het goede (Rom. 8:28). We mogen
God vragen om inzicht en om antwoord roepen, als we Hem maar niet ter verantwoording roepen.
Wat doe je als menselijke verschrikking botst op Gods voorzienigheid? Laat het daar.
‘Kom tot Mij met heel je leven,’ zegt Jezus, ‘en Ik zal je rust en vrede geven!’ We mogen
vragen ‘waarom o Heer?’ als onze weg door het diepe dal van lijden gaat. Zolang we
maar blijven bidden:
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Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
(LvK, Lied 473)
We kunnen niet bij God blijven aankloppen om het antwoord dat wij nodig denken te
hebben. Eens zei iemand vanuit een vallei van verdriet: ‘De Bijbel geeft geen antwoord
op al onze vragen; de Bijbel is het antwoord op al onze vragen.’ Inderdaad, Jezus
Christus, het Woord, is het Antwoord: de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).
Wat geeft dat vrede op school, zekerheid, dankbaarheid en rust. Vooral wanneer de
Here God een klasgenoot op jonge leeftijd al thuishaalt.
Schepping van de mens – val en verdorvenheid – verkiezing: art. 14-17
Op de eerste dag schiep God de hemel en de aarde. Hij schiep de engelen als zijn
hemelse legermachten (Job 38:4-7), terwijl de aarde nog woest en leeg uit water
bestond (2 Petr. 3:5). En God schiep het licht. Op de eerste dag schiep God de levensvoorwaarden: hemel, water, licht. Op de tweede dag maakte Hij scheiding tussen
water boven en water beneden, en op de derde dag maakte Hij scheiding tussen water
en land beneden. Na deze drie dagen was de aarde niet langer woest. De aarde was
bewoonbaar. Er kon op gewoond worden.
Het licht dat God bracht op de eerste dag, liet Hij uitstralen door de lichtdragers van
de vierde dag. De lucht en het water van de tweede dag werden gevuld met vogels en
vissen op de vijfde dag, en op het land van de derde dag kwamen landdieren op de
zesde dag. Deze laatste scheppingsdag was net zo speciaal als de eerste. Op de eerste
dag schiep God meer dan water en licht, ook de hemel. Op de laatste dag schiep God
meer dan landdieren, ook zijn beeld. Na de tweede drie dagen was de aarde niet langer
leeg. De aarde was bewoond. Er werd op gewoond.
Op de zesde dag schiep God man en vrouw naar zijn beeld, en zei tegen hen dat ze
vruchtbaar moesten zijn en de aarde moesten onderwerpen. Na de eerste drie scheppingsdagen was de aarde bewoonbaar. Nu draagt God zijn beelden op om de aarde
verder bewoonbaar te maken! Na de tweede drie scheppingsdagen was de aarde
bewoond. En God draagt zijn beelden op om de aarde verder te bewonen. Wat een
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privilege is dit cultuurmandaat. Laat dit elke dag mogen doorklinken in de school. Gods
beheerder te mogen zijn, verantwoordelijk voor zijn schepping. En Gods kind te mogen
zijn, verantwoordelijk voor zijn schepselen.
Dan leren we onze kinderen hun lichamen niet onder te waarderen, want ze zijn beelden van God. En we houden hun voor hun lichamen niet over te waarderen, want
ze zijn tempels van God. Dat betekent ook, dat wanneer iemands primaire rechten,
beschermd door de Tien Geboden, geweld wordt aangedaan, Gods recht geweld wordt
aangedaan.
Dat we onwaardig zijn Gods beeld te zijn vanwege onze zonden, betekent niet dat
we waardeloos zijn. We zijn immers Gods kostbaar bezit, dierbare schatten van Jezus
Christus, met bloed gekocht. We zijn geen toevallige overleving van de sterksten in een
evolutionair proces van natuurlijke selectie. We zijn geen product van een evolutionair
proces. Wij en onze kinderen zijn niets minder dan beelden van God.
De status, of noem het het recht van de mens, wordt niet bepaald door uiterlijke
kenmerken of innerlijke kwaliteiten, maar door Gods beeld te zijn. Daarom beschermen
we ook de rechten van hen met wie we het oneens zijn. ‘Peace-makers’ hebben geestelijke pacemakers nodig die harten doen kloppen in liefde voor elkaar. Gods beeld zijn
betekent verantwoordelijkheid dragen.
Na satans beeldenstorm trok God zijn beelden weg uit het duivelse kamp en stichtte
vijandschap tussen zijn kinderen en deze grote tegenstander (Gen. 3). God zelf, zeggen
we in artikel 17, zocht in zijn wonderbare wijsheid en goedheid de gevallen mens op,
toen deze bevend voor Hem vluchtte. Hij troostte hem met de belofte van leven in de
Nazaat van de vrouw. Dat mag in de lessen uitkomen, als docenten en studenten alle
aspecten van Gods Woord en werk bestuderen. Van harte verkondigen we God onze
Schepper (als profeten en profetessen) die we van harte liefhebben (als priesters en
priesteressen) en voor wie we van harte leven (als koningen en koninginnen). In hoofdstuk 2 komen we hierop terug bij de toepassing van de Heidelbergse Catechismus,
Zondag 3 en 12. En in hoofdstuk 3 hopen we in te gaan op erfzonde, verbond en
verkiezing aan de hand van de Dordtse Leerregels.
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Verlossing: artikelen 18-26
Christus, onze Borg: art. 18-21
‘Wij belijden dus dat God de belofte die Hij aan de vaderen gegeven had bij monde
van zijn heilige profeten, vervuld heeft door zijn eigen, eniggeboren en eeuwige Zoon
in de wereld te zenden op de door Hem bepaalde tijd.’ Na deze openingszin vervolgt
artikel 18: ‘Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de
mensen gelijk geworden (Filip. 2:7).’ Het is de boodschap van Filippenzen 2 die, als het
ware in rood geschreven boven elk schoolbord, onze hoofden en harten scherp houdt.
Zo klinken de eerste elf verzen van dit hoofdstuk in de NBV (vss. 6 en 7 zijn aangepast):
Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u
zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak
mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één
van geest.
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de
ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar
ook die van de ander.
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die in de gestalte
van God Zich niet aan het God gelijk zijn vastklampte, maar Zich ontdeed van zijn
hemelse status. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd aan de mens gelijk.
En als mens verschenen, heeft Hij Zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de
dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de
naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke
knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal
belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
Wij weten niets anders dan Jezus Christus – de Gekruisigde. Met het citeren van deze
woorden uit 1 Korintiërs 2:2 zegt artikel 21 natuurlijk niets te veel. Het draait allemaal
om het kruis. Het kruis karakteriseert het klasgebeuren. Het Lam dat geslacht is – de
Priester – komt alle macht en kracht toe – de Koning – (Op. 5:12). Priester en Koning,
zoals Melchisedek zowel priester als koning was.
En ook artikel 19 zegt natuurlijk niets te veel, als het belijdt dat ons behoud en onze
opstanding mee afhangen van de echtheid van het lichaam van Christus. Hij kan met
ons meevoelen in onze zwakheid, angst en pijn. Juist daarom kan Hij onze Helper zijn.
Op de zonde na is Hij in alles aan ons gelijk geworden. ‘Juist omdat hij zelf op de proef
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werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan’
(Heb. 2:18). Daarom kan de schoolgemeenschap elke lesdag zonder schroom tot de
troon van de Genadige naderen, waar ze telkens genade vindt als ze hulp zo nodig
heeft (Heb. 4:16).
Is er één moment dat docenten en studenten deze Priester-Koning niet nodig hebben?
Als iemand ernstig ziek is? Als een klasgenoot pijnlijke chemokuren doormaakt, operaties en weer een serie kuren? Als de leerkracht voor de zoveelste keer met zware hoofdpijn kampt en het wil opgeven? Christus is werkelijk onze Immanuël, zegt artikel 18:
God met ons. Er is geen andere Redder. Zonder Hem is er geen redden aan. Op Golgota
heeft Hij zijn leven rood op wit gegeven. Als wij zwak zijn, is Hij machtig. Zijn genade is
genoeg. Altijd is Hij onze Herder. Zijn nabijheid maakt ons sterk. Al zijn kinderen draagt
Hij verder als de Koning van zijn kerk.
Vruchten van Christus’ werk: art. 22-24
Dienen wij en onze kinderen de Here God uit ontzag voor Hem of uit angst voor Hem?
Zijn we bang voor God, of zijn we bang om Hem verdriet te doen? Dienen we Hem in
ontzag voor zijn majesteit of uit angst voor straf? Maken we duidelijk aan onze kinderen dat de vrees voor de HEER niet betekent dat ze verstard van angst moeten zijn,
maar versteld van eerbied mogen zijn? Doen we als onze eerste vader Adam, die zich
bevend wilde verstoppen voor God? Of steunen we uitsluitend op de gehoorzaamheid
van de laatste Adam en rusten we daarin? We belijden met artikel 23 dat Christus’
gehoorzaamheid ons geweten juist bevrijdt van vrees en ons vrijmoedig (niet overmoedig) tot God doet naderen. Ja, in volle vrijmoedigheid van het geloof, zegt artikel 26.
We gelóven toch in ons geloof?
Nu is dit allemaal wel waar, maar waarom geloven we? Omdat we uiteindelijk toch
bang zijn om verloren te gaan? We worden toch alleen maar door geloof gerechtvaardigd? Artikel 22 maakt duidelijk wat dat betekent. We worden gerechtvaardigd niet
vanwege ons geloof maar langs de weg van geloof. Geloof omhelst Christus, verdient
Hem niet. Ook dit is waar. We staan niet recht voor God vanwege ons geloof. Maar
we worden ook niet gerechtvaardigd zonder geloof. We kunnen maar beter geloven,
toch? Calvijn heeft in dit verband eens gezegd: ‘Het zonlicht (geloof) komt nooit zonder
warmte (werken). Toch wordt het niet licht (rechtvaardiging) vanwege de warmte.’ Het
één gaat met het ander samen; beide horen bij elkaar.
‘Gerechtvaardigd, niet vanwege geloof.’ Dit zeggen we tegen hen die menen dat ze er
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nog niet bij horen en eerst iets moeten doen voor hun redding. Dat zijn zij die denken
dat je eerst druiven moet laten zien, voordat je aan de wijnstok kunt worden geënt.
Laat de school dit werkverslavend gedrag ontmoedigen.
‘Gerechtvaardigd, niet zonder geloof.’ Dit zeggen we tegen hen die menen dat ze er
toch wel bij horen en op hun lauweren kunnen rusten. Zij zitten toch al aan de wijnstok.
Laat de school dit werkeloos gedrag ook ontmoedigen. Laten we met z’n allen zowel
werkheiligheid als onheiligheid bestrijden. Hoe? Door de werking van de Heilige Geest,
zegt artikel 24. In de volgende hoofdstukken komen we hierop terug.
Dus: Christus alleen: art. 25-26
Artikel 25 maakt duidelijk dat Christus de vervulling van de wet is. De wet wees
naar Hem en vond zijn bestemming in Hem. Hij deed alles wat de wet vereiste en Hij
deed niets wat de wet verbood. Hij heeft het verkeerde weggedaan en het goede wel
gedaan. Dit alles wordt ons nu uit genade toegerekend. De wet is daarom voor ons
geen reddingsweg, maar dankbaarheidsnorm.
Maar hoe kunnen oudtestamentische wetten een regel zijn voor onze dankbaarheid als
de schaduwen en gebruiken die door die wetten waren voorgeschreven, met de komst
van Christus hebben afgedaan? Hoe kunnen we weten wat onveranderlijke normen
en veranderlijke (en veranderde) vormen zijn? Het antwoord klinkt simpel, maar is zo
waar: door de Bijbel in zijn totaliteit te verklaren. Elk schriftgedeelte is een raam op
het geheel van de Schrift. We letten bij de verklaring van dat gedeelte eerst op het
raamwerk zelf (uitleg in context). Vervolgens maken we het plaatje compleet door het
verkregen inzicht te vergelijken met de vergezichten uit de andere ramen (Schrift met
Schrift vergelijken).
De boodschap van artikel 25 en 26: Christus alleen. We hebben geen oudtestamentische heilige ceremonies of nieuwtestamentische heilige personen voor onze verlossing
nodig. We leven bij ora et labora: bid en werk! Ora: ons gebed in de naam van Christus.
Labora: ons werk in dankbaarheid voor Christus. Wet en gebed als gidsen voor spiritualiteit. In het volgende hoofdstuk hopen we op deze twee thema’s terug te komen aan
de hand van de Heidelbergse Catechismus.
Ook de school bereidt de nieuwe generatie voor op het proclameren van het evangelie (zie 1 Petr. 2). Studenten moeten goed doorhebben dat alle niet-Christus religies
‘doehetzelf’-religies zijn. Om het te zeggen met de woorden van Michael Green:
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Het is belachelijk om te menen dat alle religies naar God leiden, als het boeddhisme gelooft dat er niet eens een God bestaat, als de islam God zo ver verwijdert, als
het hindoeïsme vernietiging na vele incarnaties te bieden heeft. ...
Hoe kunnen alle godsdiensten naar God leiden als ze zulke verschillende overtuigingen hebben ten aanzien van God?
(M. Green, p. 22; mijn vertaling)
Kerk en sacramenten: artikelen 27-35
De kerk van Christus: art. 27-32
Evenals de theologische docenten (de doctores, die in het Genève van Calvijn deel
uitmaakten van de kerkenraad) moesten de leerkrachten in de school van Calvijn een
eed afleggen vóór de aanvaarding van hun ambt. Inderdaad, men sprak in die tijd van
het ambt van onderwijzen. Leerkrachten moesten beloven te doen wat ze konden om
de kinderen te leren God lief te hebben en de zonden te haten. Verder, dat ze, zoveel
hun mogelijk was, eraan zouden meewerken ‘dat de scholieren in vrede leven, in matigheid en eerbaarheid tot eer van God en het welzijn en de rust van de stad’ (Van ’t Veer
1941, p. 302). Docenten gaven hun studenten onderricht in de kennis van Gods Woord.
Sola Scriptura.
Het valt niet moeilijk in te zien hoe de NGB-artikelen over de kerk betekenis hebben
voor de school, opgericht door ouders. Misschien is het wel aardig hier artikel 53 van
de Kerkorde van de Free Reformed Churches of Australia door te geven (in vertaling):
De kerkenraad zal zich ervan verzekeren dat de ouders zich houden aan hun belofte
er alles aan te doen om hun kinderen te onderwijzen in de leer van de Schriften,
zoals samengevat in de belijdenissen, en hun daarin te laten onderwijzen door het
onderricht van de kerkenraad.
In overeenstemming met deze belofte zal de kerkenraad erop toezien dat de ouders,
zoveel zij kunnen en in samenwerking met de gemeenschap der heiligen, hun
kinderen onderwijs geven (zoals bepaald door de burgerlijke overheid) dat gebaseerd is op Schrift en Belijdenis.
Gezin, kerk en school staan gezamenlijk op het ene terrein van het leven om hun kinderen bijbelgetrouw onderwijs te geven. Aan hetzelfde front in de strijd tegen alle machten die zich tegen dit onderwijs verzetten, begeleiden ze samen verbondskinderen op
de weg van geloof, hoop en liefde.
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Dat bijvoorbeeld gereformeerde scholen zijn opgericht door gereformeerde schoolverenigingen, bestaande uit ouders en andere leden van de gereformeerde kerkgemeenschap, betekent dat die scholen staan in het midden van die kerkgemeenschap en als
zodanig erkend worden door de overheid. Door die gemeenschap wordt haar identiteit
gehandhaafd en haar curriculum bekrachtigd.
Men koos in het verleden voor eigen gereformeerd onderwijs, omdat de basis voor kerk
en school gelijk moest zijn: onderworpenheid aan de heilige Schrift en gebondenheid
aan de gereformeerde belijdenis. En omdat de school van de ouders en andere leden
van de schoolvereniging is, zien zij erop toe dat er inderdaad gereformeerd onderwijs
gegeven wordt.
Als vandaag gereformeerde scholen in noodsituaties voor de keuze komen te staan
hun scholen te sluiten of open te stellen voor niet-gereformeerden, dan kunnen we ons
voorstellen dat ze kiezen voor het laatste, mits het onderwijs zelf gereformeerd blijft.
Als we deze situatie maar niet rechtvaardigen met de motivatie dat het uiteindelijk niet
gaat om de kerkelijke achtergrond maar om het verbonden zijn aan Christus.
De sacramenten: art. 33-35
Hoe zien we onze leerlingen? Als jongeren die eerst moeten worden wedergeboren?
Moeten ze eerst hun geloof belijden, voordat ze de voucher van Gods verbond kunnen
ontvangen? Of hebben ze die waardebon, die garantie van leven met Christus, al
ontvangen?
De Vrijmaking van 1944 greep terug op het prachtige Formulier voor de kinderdoop.
Onze kinderen zijn uit genade in Christus geheiligd en behoren daarom als leden van
zijn gemeente gedoopt te worden. De onderdompeling in en de besprenkeling met het
water leert ons dat we in het rijk van God alleen maar kunnen komen als we opnieuw
geboren worden. De doop betekent en verzegelt nu de belofte van die wedergeboorte.
Deze voucher, deze bon die de waarde die erop staat, garandeert, hebben onze kinderen bij de doop al uit genade ontvangen.
Pasgeboren kindertjes in het Koninkrijk der Nederlanden worden aangegeven, omdat
ze burgers zijn van dat koninkrijk. Het geboortecertificaat krijgen ze voordat ze erom
vragen. Bij de doop is het niet anders. Pasgeboren kindertjes worden gedoopt, omdat
ze burgers zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Ze worden niet gedoopt om Gods kind
te worden, maar omdat ze Gods kind zijn, in Jezus Christus hun volkomen Verlosser, die
hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad.
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God komt eerst. Hij komt eerst naar ons toe, in Jezus Christus. Bij de doop komt God
naar ons toe met gigantische beloften. Niet wij komen naar Hem toe met ons gigantische geloof. Dat zou wat zijn als ons geloof de basis van de doop zou zijn. Drs. C. Bijl
zegt er in zijn boek Leren Geloven (19862) dit van:
Dan is immers de doop even onbetrouwbaar als de mensen zelf. Dan zal het inderdaad telkens nodig zijn om opnieuw te dopen en de vorige voor ongeldig te verklaren. De Brès zei terecht, dat als het zo gesteld zou zijn met de doop men zijn hoofd
wel voortdurend onder water moest houden.
Het hoofdbezwaar tegen nog eens dopen is, dat de doop daarmee van zijn kracht
en glorie wordt beroofd. Herdopen is overigens even dwaas als wanneer een vrouw
nóg eens met haar man naar het stadhuis zou willen voor een tweede huwelijkssluiting (p. 203).
God komt eerst naar ons toe. Het watermerk in het dooppapier zat er al voordat
onze doopnaam erop werd geschreven. Het wordt er niet pas ingebracht als wij zover
zijn. Wie overlopen van de Heilige Geest, kunnen niet overlopen naar een geest van
anabaptisme. Dat is de duidelijke boodschap van artikel 34 van de NGB.
Docenten zijn zuinig op Gods verbondskinderen. Hun doop maakte duidelijk dat zij
horen bij Christus, die zijn kostbare bezit kocht met zijn kostbare bloed. Zijn kinderen
dragen zijn merk en veldteken. Het merk geeft aan dat ze Christus belijden. Het veldteken maakt duidelijk dat ze voor Hem strijden. Calvijn sprak van de militia Christi: de
militaire dienst aan Christus.
In de doop komt God naar ons toe met een echte belofte en een ernstige eis. De belofte: het werk van Christus. De eis: wees sterk in Christus. Wat een voorrecht gelovig het
Licht in de wereld te verspreiden (merk) en gelovig voor het Licht der wereld te strijden
(veldteken). Niet zomaar zout en licht te zijn, maar, zoals m’n vader altijd benadrukte,
zoutend zout, en lichtend licht. We zijn er om de grote daden te verkondigen van Hem
die ons uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht (1 Petr. 2:9). We
mogen licht zijn met het licht van Gods Woord en een leger met het zwaard van het
Woord.
Gods gezag: artikelen 36-37
Wij belijden in artikel 36 dat onze goede God wil dat de wereld geregeerd wordt
door wetten en staatsregelingen in het belang van de openbare orde. Om het kwade
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te bestraffen en het goede te beschermen moet de overheid weten wat goed en wat
kwaad is. Daarom is het van belang dat ze zich ervan bewust is dat er geen gezag
is dat niet van God komt: ook het huidige gezag is door God ingesteld (Rom. 13:1).
Verder dat ze erkent dat aan Jezus Christus alle macht gegeven is in de hemel en op de
aarde (Mat. 28:18), en dat Hij de de hoogste Heer en Koning is (Op. 19:16).
De overheid zal dus de relatie tussen gezin, school en kerk moeten honoreren, want de
leerlingen behoren tot Christus, de hoogste Heer van de kerk. En ze zal respecteren dat
de school op haar grondgebied deel uitmaakt van Gods koninkrijk, want de leerlingen
zijn onderdanen van Christus, de hoogste Koning der koningen.
Burgerlijke overheden zullen zich moeten realiseren dat de hoogste Heer en Koning
eens terugkomt met grote heerlijkheid en majesteit. Hij zal Zich dan openbaren, zegt
artikel 37, als Rechter over levenden en doden. Dan zullen allen zien op wat voor
verschrikkelijke manier God Zich wreekt op de goddelozen die zijn rechtvaardige kinderen in deze wereld getiranniseerd, verdrukt en gekweld hebben. Dan zal blijken dat
de zaak van zijn kinderen, die vandaag door veel rechters en overheden als ketters en
goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is.
In de nacht van 1 op 2 november 1561 werd een pakje over de muur van het kasteel
te Doornik (in het huidige België) gegooid met de bedoeling dat de commissarissen
van de landvoogdes Margaretha, die daar verblijf hielden, dit, met haar toestemming,
zouden opsturen naar koning Philips II. Naast de Nederlandse Geloofsbelijdenis bevatte dit pakje een begeleidend schrijven aan de koning, waarin duidelijk werd gemaakt
dat de gelovigen in de Nederlanden geen opstandige revolutionairen waren, zoals hun
vijanden beweerden, maar trouwe burgers die de overheid gehoorzaamden in alles wat
niet tegen Gods Woord ingaat. In de brief aan Philips II lezen we onder meer:
Men vervolgt ons niet alleen als vijanden van U en van de samenleving, maar ook
als vijanden van God en van Zijn kerk. Daarom vragen wij U of U ons wilt beoordelen naar onze geloofsbelijdenis die wij U hierbij aanbieden. Wij zijn bereid deze
belijdenis zo nodig met ons eigen bloed te bekrachtigen.
Hopelijk zult U erkennen dat men ons ten onrechte scheurmakers, opstandelingen
en ketters noemt. Want wij belijden niet alleen de hoofdpunten van het christelijk
geloof, vervat in de apostolische geloofsbelijdenis, maar de gehele leer die Jezus
Christus ons geopenbaard heeft tot leven, gerechtigheid en behoud.
(Acta van de Generale Synode Heemse, 1984/5, II, p. 254-256)
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Calvijn en Frans I
Met de bovenstaande brief zijn we terug bij Calvijn, die op 1 augustus 1536 een
soortgelijke brief had geschreven aan koning Frans I van Frankrijk als voorrede van zijn
Institutie. We besluiten dit hoofdstuk met een citaat uit die brief van Calvijn.
Aan de zeer machtige en verheven monarch Franciscus, de allerchristelijkste Koning
van Frankrijk, zijn Vorst, wenst Johannes Calvijn vrede en zaligheid in Christus.
Koninklijke Majesteit, laat U niet beïnvloeden door die lege aanklachten waarmee
onze tegenstanders U schrik willen aanjagen, namelijk dat door dit nieuwe evangelie (zoals ze dat noemen) niets anders wordt nagestreefd dan een straffeloze
vrijheid tot samenzwering en het plegen van misdaden. Want onze God is niet een
schepper van verdeeldheid, maar van vrede. En Gods Zoon, die gekomen is om de
werken van de duivel te verstrooien, is niet een dienaar van de zonde. We worden
ten onrechte beschuldigd van begeerten waaraan we nooit de minste verdenking
gegeven hebben. Zouden we de omverwerping van koninkrijken beramen, wij, die
nooit opstandig spreken?! Wij, van wie bekend is dat we rustig en eenvoudig leven,
toen we nog onder U woonden en dat we ook nu nog, hoewel we van huis en haard
verdreven zijn, toch niet ophouden voor U en Uw rijk te bidden om alle voorspoed?!
(J. Calvijn, Institutie, editie dr. A. Sizoo, Delft 1931, p. XII-XXXV, hier en daar door
mij gemoderniseerd)
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CATECHISMUS, of christelijk onderricht, zoals die in kerken en scholen in de
keurvorstelijke Paltz verkondigd
of onderwezen wordt.
Uit het Duits in het Nederlands nauwgezet vertaald.
Vignet:
Het rijk der hemelen is als een verborgen schat in de akker (Mat. 13:44).
Gedrukt in het jaar 1563.
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2. De Heidelbergse Catechismus
in de klas
In het vorige hoofdstuk gaven we het woord aan dr. M.B. van ’t Veer, die in zijn
toespraak voor onderwijsgevenden duidelijk maakte wat Calvijns doel was van gereformeerd onderwijs: ‘de opvoeding van de gehele mens tot de dienst Gods.’ ‘Wanneer een
school,’ zegt Calvijn, ‘wanneer onderwijzers daartoe niet bewust meewerken, werken zij
mee aan de ondergang van Gods kerk, maar ook aan de ondergang van hun volk.’

Johannes Calvijn en de Heidelbergse Catechismus
Om Gods kinderen toe te rusten tot de dienst aan hun Heer schreef Calvijn zijn
Catechismus van Genève (1545), die onderwezen werd in de gereformeerde kerk,
thuis in het gezin en op de Johannes Calvijnschool in Genève. Doel hierbij was de
geloofskennis belijden, beschermen en verspreiden. Calvijn sprak van kennis van geloof:
wat we moeten weten om gelovig te leven. En van kennis van geloof: wat we moeten
weten om gelovig te leven.
Deze doelstelling vinden we al in Calvijns eerste Onderwijs en Belijdenis van geloof uit
1537. Hier vatte hij de taak van de catechese samen met behulp van drie bijbelteksten
(zie J. Koopmans 1938, p. 107). Een van deze teksten staat ook op de voorkaft van de
NGB van 1561.
1 Petrus 2:2:
Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u
daardoor groeit.
1 Petrus 3:15:
Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de
hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect.
1 Petrus 4:11:
Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van
God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.
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De eerste Johannes Calvijnschool was er om nieuwe generaties te vormen door hen te
laten deelnemen aan de ware leer en ze voor te bereiden om als christenen hun plaats
in de wereld in te nemen (Van ’t Veer 1941, p. 302).
Dezelfde doelstelling die Calvijn in Zwitserland had, beheerste Frederik III, keurvorst
van de Duitse Paltz. Hij gaf aan Zacharias Ursinus (1534-1583) en Caspar Olevianus
(1536-1585) opdracht om een catechismus op te stellen. In zijn voorrede van de eerste
druk van 1563 benadrukte Frederik
dat onze jongeren vanaf het begin stevig worden onderwezen vooral in de zuivere,
rechtlijnige leer van het heilig evangelie, en voortdurend worden getraind in de
ware kennis van God.
(J.N. Bakhuizen 1940, p. 144; mijn vertaling)
Dit onderricht vond plaats in de kerk, maar ook op school. In zijn voorrede, waarin hij
zich richt tot de ambtenaren, kerken en scholen uit zijn electoraat, zegt Frederik III:
Wat we hebben opgesteld, is een samenvattend onderwijs of catechismus van onze
christelijke religie naar het Woord van God. Zo wordt niet alleen de jeugd in kerken
en scholen godvruchtig onderwezen in deze christelijke leer en daarin eensgezind
getraind, maar ook de predikanten en schoolmeesters zelf ontvangen een duurzame
maatstaf waaraan ze zich bij het onderwijzen van de jeugd moeten houden.
We doen een ernstig beroep op u allen om de aangereikte Catechismus dankbaar
te ontvangen en om dit onderwijs de jeugd in scholen en kerken, en iedereen ook
vanaf de kansel, ijverig en getrouw in te prenten. Dat u overeenkomstig dit onderricht leert, doet en leeft.
(A.w., p 144/5; mijn vertaling)
De Heidelbergse Catechismus levend in de klas. Dat is de focus van dit hoofdstuk. In
het vorige wezen we op een lijn van Calvijn naar de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Nu
willen we wijzen op een lijn van Calvijn naar de Heidelbergse Catechismus. Allereerst
hebben zowel Ursinus, de professor theologie van Frederik III aan zijn universiteit in
Heidelberg, als Olevianus, Frederiks hofprediker, bij Calvijn gestudeerd. Verder vinden
we in de HC de volgorde terug van Calvijns Catechismus uit 1545: geloof – wet –
gebed. Ten derde liet Calvijn Frederik III weten dat hij grote waardering had voor de
wijze waarop de keurvorst zich inzette voor het ‘koesteren en bevorderen van de ware
leer’. Met een uitvoerig schrijven, gedateerd 23 juli 1563 (tien maanden voor zijn
sterven), draagt Calvijn zijn Commentaar op het Bijbelboek Jeremia op aan deze vorst.
Calvijn uitte zijn grote waardering voor de keurvorst, die bereid was te worden uitge-
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scholden als calvinist. Toen Frederik voor de Rijksdag van Augsburg in 1566 gedaagd
werd om zijn calvinistische vernieuwingen te herroepen, zei hij:
Ik weet niet wat men onder calvinisme verstaat. Dit kan ik met een zuiver geweten
zeggen, daar ik nooit iets van Calvijn gelezen heb. ...
Mijn catechismus is woord voor woord niet aan menselijke maar aan goddelijke
bronnen ontleend, zoals dat te zien is aan de verwijzingen in de marge. ...
Als iemand van welke leeftijd, positie of rang dan ook, zelfs de meest eenvoudige,
mij iets beters vanuit de Heilige Schriften kan leren, dan zal ik hem uit de grond
van mijn hart dankbaar zijn en zonder aarzeling gehoorzaam zijn aan de goddelijke
waarheid. ...
Mocht tegen mijn verwachtingen in met mijn verdediging en de christelijke en
redelijke voorwaarden die ik heb gesteld geen enkele rekening worden gehouden,
dan zal ik mij troosten met wat mijn Heer en Redder Jezus Christus mij en allen die
geloven heeft beloofd, dat wat we ook verliezen op aarde omwille van Zijn naam
we honderdvoudig terugkrijgen in het toekomende leven.
(Vertaling via dr. J. Visscher 1987, p. 456/7)
Deze toespraak van de keurvorst maakte zo’n grote indruk, dat hij door de Rijksdag niet
werd veroordeeld en dat het hem werd toegestaan zijn catechismus te laten onderwijzen in zijn electoraat. Prachtig zoals Frederik III verwoordde dat zijn catechismus op
geen enkele menselijke leer, maar enkel en alleen op Gods Woord gegrond was (zie ook
J. Kamphuis 2000, p. 105/6).
In In de voetsporen van de gereformeerde kerken in de diaspora wijst J. Kamphuis op
wat Frederik III zei over zijn catechismus:
We weten ook dat Frederik III van de Paltz, Frederik de Vrome – de man van de
Heidelbergse Catechismus – toen aan hem een keer gevraagd werd of zijn catechismus niet calvinistisch was, antwoordde: ‘Ik heb nooit wat van Calvijn gelezen, maar
ik ken mijn catechismus wel en die catechismus gaat terug op de Bijbel en daar
mag je me aan houden!’
Nog een voorbeeld en ik vind het een ontroerend voorbeeld. Een collega van
Guido de Brès werd met hem gearresteerd en moest zo ook met Guido de Brès de
marteldood sterven. Zijn naam is minder bekend dan die van De Brès. Het gaat om
Péregrin de la Grange. Een dominee. En als dominee De la Grange in Valenciennes
samen met De Brès gevangen genomen en ondervraagd wordt, dan wordt hem
gevraagd: ‘Waarom volg je Calvijn en waarom volg je niet de leer van de kerk (men
bedoelt dan de roomse kerk)?’, dan zegt De la Grange: ‘Ik volg niet de leer van
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Calvijn, ik volg de leer van de Schrift. Wat Calvijn naar waarheid zegt, dat wil ik
volgen en als hij niet naar waarheid spreekt, dan volg ik Calvijn niet.’
Een kostbaar woord van onze dominee De la Grange. Daarom spreek ik liever niet
over calvinistische kerken ... maar ik spreek liever over: het gereformeerd protestantisme ... waarvan een van de centrale figuren Johannes Calvijn is geweest. Wat die
man niet betekend heeft ook voor de verstrooide gemeenten in de Nederlanden, is
niet gauw te zeggen!
(J. Kamphuis 2002, p. 45/6)

De Heidelbergse Catechismus (1563)
Waarom is de HC springlevend in onze school? Omdat ze op Gods Woord is gegrond
en niet op de leer van mensen. Sola Scriptura was de basis voor de geschriften van
Johannes Calvijn, Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Belijden is ja zeggen tegen
de Bijbel. Dat overleeft de reformatoren, die zelf niet oud geworden zijn.
De HC leeft in de klas omdat Gods Woord daar altijd open is. Docenten gebruiken
deze confessie door geloven en belijden en beleven samen te nemen. Een klas zonder
geloofsinhoud is als een rivier zonder water. Een klas zonder geloofsbelijdenis is als een
rivier zonder dijken. Een klas zonder geloofsbeleving is als een rivier zonder stroming.
Geloven, belijden en beleven horen bij elkaar, zoals een rivier niet zonder water, dijken
en stroming kan.
De huidige dijken van de HC houden het water in de bedding van Gods Woord en
houden allerlei overstromingen tegen. Dit betekent weer niet dat we, indien nodig, de
dijken niet mogen versterken.
Hoe is de HC levend in de klas?
Bij de bespreking van deze vraag
houden we ons aan de volgende
structuur:

De catechismusles
(Jules-Alexis Muenier, 1890)
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Zondag 1

ELLENDE
Z. 2-4

reden :
resultaat:

onze ongehoorzaamheid
verdorvenheid

VERLOSSING
Z. 5-31

reden:
resultaat:

Christus’ gehoorzaamheid
een levend christelijk geloof
WAT we geloven
(APOST. GELOOFSBELIJDENIS)

versterking door sacramenten
(DOOP & AVONDMAAL)

DANKBAARHEID
Z. 32-52

reden:

“omdat Christus” (antwoord 86)

resultaat: een gelovig christelijk leven
DAT we geloven
(DE TIEN GEBODEN)

versterking door gebed
(HET ONZE VADER)

De HC in de klas
Uit het overzicht blijkt hoe wat we geloven en dat we geloven samenhoren. Als we
tonen wat we weten, niet alleen met het hoofd maar ook met het hart, dan willen we
de kennis ook toepassen in het dagelijks leven. Geloof zonder christelijk leven is geen
levend geloof. En leven zonder christelijk geloof is geen gelovig leven. Woorden en
daden, alstublieft. God wil dat we naar zijn Woord luisteren en ernaar handelen (Luc.
8:21). ‘Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen’
(Jak. 1:22). Geloven zonder doen is dood. Doen zonder geloven is blind.
Verder zien we dat de leer van ellende – verlossing – dankbaarheid volgt op Zondag 1.
Eerst belijden we de vreugde van ons enige houvast in leven en sterven, en dan leren
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we wat we nodig hebben om in die troost te leven en te sterven. Het is van groot
belang, letterlijk een zaak van leven en dood, dat we eerst weten hoe groot onze ellende is, om te weten hoe groot onze verlossing is, waarvoor we dan onze grote dankbaarheid tonen. Wat een gouden volgorde: ellende – verlossing – dankbaarheid.
Zondag 1
Vraag/antwoord 1
We beginnen met onze enige troost: het enige houvast in onze trouwe Heiland Jezus
Christus, die voor mij heeft betaald als de Zoon, mij bewaart vanwege de Vader en mij
voor Hem doet leven door zijn Geest.
De VVV van Gods genade houdt ons op de rechte weg: Vergeving – Verzorging –
Vernieuwing. Vergeving in de Zoon, en we buigen van schaamte ons hoofd vanwege
onze grote ellende. Verzorging van Vader, en we openen onze bijbels in verwondering
over zo’n grote verlossing. Vernieuwing door de Geest, die ons van harte bereid maakt
om in grote dankbaarheid te leven.
Onze kinderen moeten antwoord 1 van de HC leren, kennen, erkennen, herkennen en
herhalen in hun leven. In zijn HC-editie citeert dr. R.H. Bremmer een vraag en antwoord
van dr. H.F. Kohlbrugge:
Vraag: Hoe lang hebt gij over de eerste vraag en het eerste antwoord van den
Catechismus te leren?
Antwoord: Mijn gehele leven lang.
Antwoord 1 verwijst naar 1 Korintiërs 6:19-20: we zijn niet van onszelf. We zijn tempels
van God. We horen bij Hem. Dat is ook de boodschap van ons doopformulier. Dit
formulier, waarvan de officiële tekst dateert van 1611, gaat terug op Petrus Datheen
die ook de HC van 1563 in hetzelfde jaar van verschijnen in het Nederlands vertaalde.
In dit formulier zien we de invloed van Calvijn en Olevianus, en hoe sterk de driedeling
van de HC is.
Met betrekking tot onze gedoopte kinderen in de klas zeggen we in ons doopformulier
eerst iets over hun en onze ellende: op ons en onze kinderen rust Gods toorn en we zijn
er van nature el-lendig (letterlijk: ‘buiten-landig’) aan toe: buiten Gods koninkrijk. Maar
gelukkig is onze doop, ten tweede, een teken en zegel van Christus’ verlossing: het
kostbare bloed van Christus betekent leven voor ons. Dan zeggen we, ten derde, dat wij
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en onze kinderen door de doop worden aangespoord tot dankbaarheid: geroepen en
verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid.
Een nieuwe gehoorzaamheid in een nieuwheid van leven: nieuw door de vernieuwende
werking van de Heilige Geest; de nieuwe mens aandoen in dagelijkse bekering. Nieuwe
gehoorzaamheid overeenkomstig het nieuwe gebod. ‘Ik geef jullie een nieuw gebod,’
zegt Jezus, ‘heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad’ (Joh. 13:34; 15:12). Elkaar liefhebben is natuurlijk geen nieuw gebod. Johannes zegt dat in zijn eerste brief: ‘Geliefde
broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor maar een oud, dat
u vanaf het begin bekend is’ (1 Joh. 2:7). Wat nieuw is, zegt Johannes in het volgende
vers, is dat Christus gekomen is, het ware Licht. Nieuwe gehoorzaamheid is leven naar
het nieuwe gebod om lief te hebben, omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Lief te
hebben, zoals Christus ons heeft liefgehad (1 Joh. 4:10,19).
Hoe toepasselijk is dit in de klas. Docenten en studenten werken samen aan een
pedagogisch klimaat waarin men omziet naar elkaar. ‘Warmhartigheid’ is ‘cool’. Elkaar
pesten is niet het einde; ja, het kan voor iemand het einde zijn. De Heilige Geest
verbindt ons in oprechte liefde met elkaar als leden van Christus, die ons eerst zo uitnemend heeft liefgehad. Dit zijn de bekende woorden uit dat andere formulier, dat ook
teruggaat op Olevianus, die op zijn beurt gebruik maakte van Calvijns avondmaalsformulier van Genève.
Vraag/antwoord 2
Vraag 2 van de HC luidde in de oorspronkelijke versie: ‘Hoeveel stukken zijn u nodig
te weten ...?’ Antwoord: ‘Drie stukken.’ We noemen dit even, omdat Ursinus in zijn
Schatboek, de verklaring op de HC, bij dit antwoord ‘drie stukken’ verwijst naar onder
andere Matteüs 11:28-30. In ons huidige Gereformeerd Kerkboek ontbreken de woorden
‘drie stukken’. De verwijzing is echter behouden gebleven. Ze staat alleen niet meer aan
het begin van de reeks bijbelteksten, maar aan het eind achter ‘Zie voorts ...’ Matteüs
11:28-30 is dus de bewijstekst voor de ‘drie stukken’, dat is voor zowel de ellende als
de verlossing en de dankbaarheid: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan [ellende], dan zal ik jullie rust geven [verlossing]. Neem mijn juk op
je [dankbaarheid] en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan
zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
Wat een prachtige inzet van de HC. Wat een geweldige christelijke boodschap, van
toepassing voor ons allemaal, ouderen en jongeren. Ga niet alleen door het leven, die
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last is u te zwaar. Laat Eén u sterkte geven: ga tot uw Middelaar. Als wij dreigen te
bezwijken onder de last, neemt Hij die van ons over. Ja, Hij nam ons kruis van ellende
op Zich, opdat de aanklacht tegen ons zou worden weggenageld en wij zouden worden
verlost. Nu nemen wij uit dankbaarheid Christus’ juk op ons door naar zijn geboden te
leven, vooral naar het nieuwe gebod. Elkaar liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad, is toch geen last. Sterker nog, we vinden werkelijke rust, vrede in ons hart.
Echte rust en vrede, dat is toch wat we in de klas zo nodig hebben. ‘Heb niet alleen
uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid
heersen die Christus Jezus had’ (Fil. 2:4-5).
Onze ellende (Zondag 2-4)
Trinitarisch licht in de duisternis
Het gedeelte van de HC over onze ellende beslaat maar één blaadje in het
Gereformeerd Kerkboek. Niet meer dan drie zondagen op twee bladzijden, twee van de
zevenendertig. Het lijkt erop dat het met ons en onze kinderen wel meevalt. Zo somber
is het nu ook weer niet. Hoewel, kun je een inktzwart blaadje zwarter maken door meer
zwarte inkt? Het blijft pikzwart, hoeveel zwart je ook toevoegt.
Antwoord 5: ‘naar mijn aard ben ik erop uit om God en mijn naaste te haten.’
Antwoord 7: ‘onze natuur [werd] zo verdorven, dat wij allen in zonden ontvangen en
geboren worden.’ Vraag 8: Betekent dit ‘zo verdorven, dat wij helemaal onbekwaam
zijn tot iets goeds en uit op elk kwaad?’ Het antwoord kan niet schokkender: ‘Ja.’ Gods
gerechtigheid eist dat de zonde ‘met de zwaarste, dat is met de eeuwige straf aan
lichaam en ziel gestraft wordt’ (antw. 11).
Hoezo maar één blaadje over onze ellende? Kan het zwarter? Zoeken onze leerlingen,
zo jong als ze zijn, niet vaak zichzelf ten koste van de ander? Verraden ze soms niet een
ander ten behoeve van zichzelf? ‘Nee, zij begon.’ Klinkt bekend. Ze kunnen rustig liegen
om straf te ontlopen en spieken om een onvoldoende te voorkomen. Ze pesten anderen
om zelf niet gepest te worden. In je gezicht kunnen ze zo aardig zijn, maar achter je rug
om blijken ze toch weer zo anders. Eenmaal betrapt zullen ze zich verontschuldigen,
om het later toch weer te doen, maar dan zonder te worden gepakt. Ze zullen ... – het
is triest maar waar – ze zullen doen wat wij vroeger ook deden en helaas nog steeds
doen. Allemaal hebben we onszelf van Gods goede gaven beroofd (antw. 9). Kwaad is
beroving van het goede, zei Augustinus. Het kwaad is niet een iets, niet een entiteit die
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voor de val al bestond, maar een wegnemen van wat goed is. Kwaad is een parasiet, is
on-gehoorzaamheid.
Hoezo, slechts drie zondagen? Kan het donkerder? En toch, toch vinden we drie lichtpunten op dit pikzwarte blaadje van onze Catechismus.
Na het kortste antwoord van de Catechismus te hebben beleden (‘uit de wet van God’)
en met het hart te hebben gebeden: ‘Geef dat wij trouw uw wet betrachten; gedenk
ons in barmhartigheid’, gaan we naar antwoord 3 dat begint met: ‘Dat leert Christus
ons.’ Christus, ‘mijn trouwe Heiland Jezus Christus’ is mijn Leraar. De eerste lichtstraal
in de duisternis.
Het tweede lichtpunt vinden we in antwoord 8: ja, we zijn inderdaad zo verdorven,
behalve wanneer we door de Geest van God opnieuw geboren worden. Het is de
Heilige Geest die mij van harte bereid maakt te gaan voor mijn Redder.
En ook in antwoord 11 breekt het licht even door: ‘God is wel barmhartig.’ Ja, zonder
de wil van mijn hemelse Vader gebeurt er niets. Hij zorgt ervoor dat alles dienen zal tot
mijn heil.
Drie lichtstralen van hoop: trinitarisch licht in de stikdonkere kamer van onze zonden
en ellende. De drie-enige God is mijn Licht, mijn Heil. Wie zou nog vrezen? Gods genade wint het. Waarom? Omdat Christus de satan heeft overwonnen. Dat betekent niet
dat we in dit leven van de zonde af zijn. Wel dat we van de slavernij van de zonde af
zijn. We zien nog steeds de schade, ook al is de schuld betaald. Dan zingen we verder
met Gezang 176a: ‘Schenk ons in Christus nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid.’
Wat betekent dit nu voor onze scholen? Docenten staan dagelijks voor een klas
verbondskinderen die bij hun doop de belofte van wedergeboorte hebben ontvangen.
De Heilige Geest werkt in hen. Zijn we dan zo verdorven? Ja, tenzij we opnieuw geboren worden. ‘Ja, tenzij ...’ Dat betekent dat docenten niet al te verbaasd zullen staan
als dingen soms grondig misgaan in de klas en daarbuiten. Maar we zeggen ook ‘Ja,
tenzij ...’ En dat betekent dat we ook versteld mogen staan over hoe fantastisch dingen
kunnen lopen in de klas en daarbuiten. Mijn vader zegt altijd: ‘Na zoveel jaren pastoraat ben ik niet meer verbaasd over de zonde, maar over de genade.’
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We houden onze leerlingen geen zwart mensbeeld voor dat laat zien hoe corrupt wij
toch wel zijn. Noch een wit mensbeeld dat laat uitkomen dat we toch zijn wedergeboren. Ook niet een grijs beeld dat ‘genuanceerd’ aangeeft dat we soms goed en soms
kwaad doen. Verderop in de Catechismus belijden we dat we dagelijks onze zwarte,
oude mens, afleggen en dagelijks onze witte, nieuwe mens, aandoen. Elke dag weer:
zwart begint, maar wit wint. Juridisch zijn we vrijgesproken, wit voor God door Christus.
Maar vanwege onze zonden vechten we dagelijks tegen ons donkere bestaan, totdat
we eens voor eeuwig in het wit gestoken worden.
Gods beeld
In zijn Institutie zegt Calvijn dat de mens als beeld van God de heerlijkheid van God
moet weerspiegelen. De Schepper vindt het fijn in de mens zijn eigen glorie te zien
(I,15,4 en II,12,6). We zijn geschapen om als spiegels Gods heerlijkheid te weerspiegelen. Daarom kregen we de gaven van kennis (Kol. 3:10), gerechtigheid en heiligheid
(Ef. 4:24). Maar door moedwillige ongehoorzaamheid hebben we ons van deze gaven
beroofd. Een gebroken spiegel in een pikdonkere nacht.
Maar God trok zijn kinderen en onderkoningen weg uit de greep van de duivel, en
beloofde het perfecte Beeld. ‘De God die heeft gezegd: “Uit de duisternis zal licht schijnen”, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van
zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:4-6). Na de val zijn
we nog steeds beelden Gods. Nee, niet beeldig en zeker niet beeldschoon, maar toch:
beelden, vanwege Christus. Door Christus zijn we weer beelden die door zijn Geest naar
de luister van zijn beeld worden veranderd (2 Kor. 3:18).
G.R. Tweed keek over de Grote Oceaan naar het Amerikaanse schip aan de horizon.
Het zweet van de jungle uit zijn ogen wrijvend, vatte de marine-officier moed en
nam de beslissing. Dit was zijn enige kans op ontsnapping. Tweed had zich op
Guam bijna drie jaar verborgen weten te houden. Toen de Japanners het eiland in
1941 bezetten, was hij in het ondoordringbare tropenwoud gedoken. Overleven was
niet gemakkelijk geweest, maar alles beter dan krijgsgevangenschap.
Tegen de avond van de 10e juli 1944 zag hij het schip. Hij holde de heuvel op en
stelde zich op aan de rand van een rots. Uit zijn zak haalde hij een spiegeltje. Om
18.20 uur begon hij te seinen. Met zijn spiegel weerkaatste hij het zonlicht in de
richting van de boot: drie korte lichtsignalen, drie lange, en weer drie korte. Puntpunt-punt, streep-streep-streep, punt-punt-punt: SOS, Save our Souls! Het signaal
werd opgevangen door een matroos aan boord van de McCall. Een reddingsbootje
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wist ongezien langs het kustgeschut een inham te bereiken. Tweed was gered.
Hij was blij dat zijn spiegeltje wilde meewerken. Moet je voorstellen dat dat het niet
had gedaan. (Bereid je even voor op een idiote gedachte.) Stel je voor dat de spiegel had geweigerd en zijn eigen agenda had doorgedrukt. Dat het in plaats van een
bericht van de zon te reflecteren, had geopteerd om zijn eigen bericht te zenden.
Drie jaar lang in isolement doet je tenslotte snakken naar aandacht. In plaats van
SOS, had de spiegel kunnen kiezen voor: LAM, Look at Me!
Een egoïstische spiegel? Alleen de gedachte aan een labiele spiegel is bespottelijker. Wat, als ik het verknal? Wat, als ik een punt zend waar een streep was bedoeld?
Heb je trouwens die krassen op mijn spiegelvlak gezien? Onzekerheid kan een spiegel verlammen. Evenals zelfmedelijden. Heb ik daar in die zak opgepropt gezeten,
ben ik meegesleept door de jungle, en moet ik nu opeens in de felle zon kijken en
van beslissende dienst zijn. Geen sprake van. Mooi binnen blijven. Van mij geen
reflectie.
Goede kans dat Tweeds spiegeltje geen eigen mening had. Maar Gods spiegels?
Helaas wij wel. Wij zijn zijn spiegels, weet u wel. Instrumenten van hemelse heliografie. Breng onze menselijke taakbeschrijving terug tot één zinsnede: Gods glorie
reflecteren. Zoals Paulus schreef: ‘En wij allen die met onbedekt gezicht als spiegels
de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen zullen meer en meer door de Geest van
de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd’ (2 Kor. 3:18).
Nu fronsen sommigen hun wenkbrauwen. Wacht es even, denken ze, ik heb die tekst
eerder gelezen. Maar het klonk anders: ‘En wij allen, met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld
veranderd.’ De ene vertaling zegt ‘als in een spiegel aanschouwen’. De andere heeft
‘als spiegels weerspiegelen’. De eerste impliceert bespiegeling, de tweede weerspiegeling. Welke van de twee is juist?
Eigenlijk allebei. Het Griekse werkwoord katoptrizo kan op twee manieren vertaald
worden: ‘als in een spiegel aanschouwen’ (NBV 2004) en ‘als een spiegel weerspiegelen’ (NBG 1951). Maar wat bedoelde Paulus? In de context van het schriftgedeelte vergelijkt Paulus de christelijke ervaring met de Sinaï-ervaring van Mozes.
Na de heerlijkheid van God te hebben aanschouwd, weerspiegelde zijn gezicht de
heerlijkheid van God. Na aanschouwen kon Mozes niets anders dan reflecteren.
Bedoelde Paulus ‘als in een spiegel aanschouwen’? Ja. Bedoelde hij ‘als een spiegel weerspiegelen’? Ja. Zou het soms kunnen dat de Heilige Geest met opzet een
woord heeft gekozen dat ons wil herinneren beide te doen? Zo aandachtig God
aanschouwen dat we niet anders kunnen dan Hem weerspiegelen? ‘Doe alles wat
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u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door
hem’ (Kol. 3:17). Hij is de lichtbron, wij de spiegels. Hij zendt zijn boodschap, wij
geven het door. Het gaat niet om ons. Het gaat allemaal om Hem.
Tweeds gebruik van een spiegeltje leidde tot redding. Dat God ons mag gebruiken
om miljoenen meer te redden.’
(Max Lucado, It’s not about me, p. 81-86; vrij vertaald door mij)
Als spiegels, Gods glorie weerspiegelend, worden wij en onze kinderen veranderd naar
de luister van Christus. Het Griekse woord voor ‘veranderen’ is: metamorpho. Een langdurig en pijnlijk proces van metamorfose is nodig om te laten zien hoe God ons heeft
bedoeld. Steeds meer worden we naar Gods beeld vernieuwd (HC, antw. 115). Het is
een dagelijkse vernieuwing (antw. 86) door de Heilige Geest.
Docenten bidden met en voor hun leerlingen dat ze mogen groeien. Lees je Bijbel, bid
elke dag, dat je groeien mag! Groei in het profetisch kennen van God, het priesterlijk
Hem liefhebben, en het koninklijk met Hem leven (antw. 6). En hiermee springen we
naar Zondag 12 in het tweede deel van de HC.
Onze verlossing (Zondag 5-31)
Christus was de Enige die ons als slaven van satan kon vrijkopen en ons tot kinderen
van God kon vrijmaken. Het gaat in het tweede deel van de HC over onze bevrijding
of verlossing. Als Profeet heeft Christus ons die verlossing bekendgemaakt. Als Priester
heeft Hij voor ons die verlossing bewerkt. Als Koning bewaart Hij ons bij die verlossing.
Op dit moment gebruikt Hij vanuit de hemel de prediking van het Woord als profetische boodschap, priesterlijke verzoening en koninklijke sleutel.
Sleutelwoord is los: verlost van de ellende, en gelost tot dankbaarheid. De Verlosser
doet het kwade weg. De Losser geeft het goede terug. Vrij van satans slavernij zijn
we weer terug bij de HEER. Zonder verlossing voor eeuwig verloren. Vanwege verlossing voor eeuwig herboren. We zijn vrijgekocht met het losgeld van het kostbare bloed
van het Lam zonder smet of gebrek (1 Petr. 1:18-19). Docenten en studenten tezamen
zijn met lichaam en ziel in leven en sterven van Hem die hen kocht met het goud van
zijn leven. We zijn van Christus – in het Hebreeuws: ‘Messias’–. We zijn van Christus:
‘Gezalfde’, namelijk van de gezalfde Profeet, Priester en Koning. En daarom zijn docenten en studenten ook profeten, priesters en koningen in de klas en daarbuiten.
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Profeten – priesters – koningen
Nee, ik schaam mij het evangelie niet,
Want het is een kracht van God
Tot behoud voor wie gelooft,
Nee, ik schaam mij het evangelie niet!
Het was deze tekst uit Romeinen 1:16 die Calvijn ertoe bracht zijn catechismus in het
Hebreeuws en Grieks te laten vertalen: ‘Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het
is Gods reddende kracht voor allen die geloven, eerst voor de Jood, maar ook voor de
Griek.’ Het was Calvijns verlangen om Israël en de andere volken, om Joden en Grieken,
voor Christus te winnen. Vandaar een Hebreeuwse en Griekse vertaling van zijn catechismus (C. van der Spek, p. 68/9).
De school leert haar leerlingen het Woord van de Geest te gebruiken als profeten en
profetessen. Zij leert hun ook tempels van de Geest te zijn als priesters en priesteressen. En koningen en koninginnen in de wapenrusting van de Geest. Onze studenten
zijn profeten en profetessen met het Woord van de Geest, priesters en priesteressen als
tempels van de Geest, en koningen en koninginnen in de wapenrusting van de Geest.
Het is de Heilige Geest die hen regeert. Dat is wat we bidden na de doopbediening,
dat God het gedoopte kind door zijn Heilige Geest voortdurend wil regeren, zodat het
christelijk en godvrezend opgevoed wordt.
Hebt u trouwens wel eens bij de formulering van deze woorden stilgestaan? Je zou
verwachten dat we God vragen of Hij de opvoeders zo wil regeren dat ze het kind gelovig opvoeden. Of dat we God vragen het kind zo te regeren dat het zich onderwerpt
aan de gelovige opvoeding. Maar we bidden of God het kind door zijn Heilige Geest
wil regeren, zodat het gelovig wordt opgevoed. Opvoeding, het onderwijs aan jongeren
inbegrepen, is het middel waarmee de Heilige Geest het kostbaar bezit van Christus
regeert. De Heilige Geest regeert onze jeugd door hun gelovige opvoeders te geven,
die hen grootbrengen in het christelijk geloof (G. Visee 1953). Dus staan opvoeders de
Geest niet in de weg en gaan ze zijn werk niet uit de weg. Als zijn getrouwe instrumenten zorgen ze voor allen voor wie ze verantwoordelijk zijn.
Profeet, priester, koning. Daarover zingen we in Gezang 103:4 en 5:
(profetisch)
Uw krachten werken door het Woord,
nooit wordt vergeefs uw taal gehoord.
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Uw lamp schijnt in het duister hart,
uw licht verblindt wie zich verhardt.
(priesterlijk)
Laat U mijn hart een tempel zijn,
maak toch mijn leven nieuw en rein.
(koninklijk)
Regeer mij door uw levend Woord.
Geleid ook al Gods kindren voort.
Ambt
Met betrekking tot ons profeet, priester en koning zijn, nog een paar woorden over het
ambt. Zondag 12 belijdt het ambt van alle gelovigen tegenover de roomse tweedeling
van de geestelijke die boven het gewone volk staat, en de leek die tot dat gewone volk
behoort. Wij belijden dat allen door het geloof delen in Christus’ zalving. Met antwoord
55 zeggen we ‘dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven. In het ambt
van alle gelovigen is er geen onderscheid tussen de zogenaamde geestelijke en leek, of
tussen man en vrouw.
En toch, Zondag 19 belicht een ander aspect met betrekking tot Gods gaven. Sprekend
over Christus’ zitten aan Gods rechterhand en de waarde van deze heerlijkheid voor
ons, belijden we dat Christus door zijn Heilige Geest hemelse gaven in ons, zijn leden,
uitgiet. Omdat de HC hierbij verwijst naar Efeziërs 4:7-12, weten we wie die hemelse
gaven zijn, namelijk zij die de leden van Christus’ lichaam toerusten. Als we alle schriftgegevens over het ambt nagaan, komen we tot de conclusie dat er ook een speciaal,
oftewel toerustend ambt van geestelijke regering in de kerk is: geestelijke regering
door:
• het pastoraat in prediking en onderwijs (ambt van de predikant);
• het pastoraat in opzicht en tucht (ambt van predikant en ouderling);
• de dienst van barmhartigheid (ambt van de diaken).
Met betrekking tot deze gaven leert de Schrift ons dat God de gaven van mannen en
vrouwen verschillend inzet (zie ook A.N. Hendriks 1996). Niet omdat ze verschillende
gaven hebben, of omdat we die gaven verschillend waarderen, maar omdat God wil
dat mannen en vrouwen hun gaven op verschillende manier in verschillende diensten
gebruiken.
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Laten de leerlingen van jongs af aan leren dat dienstdoende mannen dienstdoende
vrouwen nodig hebben en dat machomannen en vileine vrouwen niet de dienst uitmaken. Dat de woorden van Christus in alle rijkdom in alle gelovigen wonen. Mannen en
vrouwen onderrichten en vermanen elkaar in alle wijsheid (Kol. 3:16).
We kijken elkaar aan en volgens mij denken we hetzelfde. Of er komt nog een karretje met bagage, of ik ben goed de kip (sorry voor dit anglicisme). En dus sta ik daar
wat ei-achtig te wachten op mijn koffer met alle paperassen die ik nodig heb voor
mijn lezing. Tegenwoordig mag je niets meer meenemen in je handbagage. En die
constatering brengt je dan direct op allerlei samenzweringstheorieën. Waarom is
mijn koffer er niet bij? Heeft iemand er wat in gestopt?
We wachten nog even. Geen koffer. De medewerker achter de balie kijkt wat
meewarig: ‘Kunt u me precies vertellen wat voor koffer het was?’ Belachelijk hoe die
man al in de verleden tijd over mijn koffer spreekt: ‘Wat was (grrr) de kleur, soort,
lengte, breedte, hoogte, zwaarte?’ Bouwjaar? De bagageopperwachtmeester maakt
een einde aan mijn gestuntel. ‘Uw koffer heeft het niet gered.’ Nee, dat is helemaal
mooi. ‘Niet gered?’ ‘Nee, hij staat nog in Melbourne. Maar morgen komt hij over
met de eerste de beste vlucht.’ Nu is het merkwaardig om over een koffer te spreken als was het een persoon. Maar, de man heeft gelijk. In de koffer zitten voor mij
inderdaad zeer persoonlijke dingen. Maar wat, als de koffer het morgen niet op tijd
redt?
Die middag had ik nog zo aan de grondstewardess in Perth gevraagd of anderhalf
uur tussentijd in Melbourne wel genoeg was voor mijn koffer. ‘Ik heb de inhoud
absoluut nodig in Launceston, Tasmania!’ ‘Nee, geen enkel probleem, u kent onze
luchtvaartmaatschappij!’ Ja, die ken ik nu. Om veiligheidsredenen noem ik haar
maar niet. Geen koffer. Wat, als ze morgen de verkeerde groene koffer van weet-ikhoe-lang-bij-weet-ik-hoe-breed bezorgen aan het verkeerde logeeradres?
Ik moet denken aan het verhaal van Max Lucado. Eens was hij heel wat gelukkiger
dan ik. Zijn koffer kwam als een van de eerste op de bagageband door de tunnel.
Blij met deze snelle service haastte hij zich naar zijn hotel. Maar één blik in de
koffer maakte abrupt een einde aan zijn vreugde. Nee, de naaldhakken, de veel te
korte broek en het veel te strakke truitje waren toch echt niet van hem. Wat moest
hij nu aantrekken op die voor hem zo belangrijke avond? Zich wurmen in andermans (merkwaardig woord in dit verband) kleding en schoeisel en een fikse bekeuring riskeren? Nee, je moet niet willen leven van iemand anders bagage.
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Inderdaad, we leven van de bagage die God ons heeft gegeven. Niet iedereen kan
boer worden, of zendeling, of bejaardenverzorger. Je moet niet willen leven van de
bagage die God aan een klasgenoot of collega heeft gegeven. Gebruik
je unieke gaven. Petrus formuleert het heel mooi:
‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de
anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige
gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat
u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo
doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht
toekomt, voor eeuwig. Amen’ (1 Petr. 4:10-11).
De volgende morgen, om tien uur nog geen koffer. Bellen met de luchthaven dus.
‘Ja, hij is aangekomen, en is naar u onderweg.’ Om meer dan één reden laat ik m’n
commentaar op die onzinnige beeldspraak achterwege, maar check voor alle zekerheid nog wel even het adres. ‘Ik heb de koffer echt nodig!’ ‘Maakt u zich vooral
geen zorgen. Alles komt voor mekaar.’
Toen ik om half twee mijn spullen nog niet had, en de nog altijd vriendelijke
mevrouw aan de andere kant van de lijn mij vertelde dat ook zij het vreemd vond
dat ze geen contact met de bezorger op z’n mobiel kon krijgen..., en toen ik de
moraal van het verhaal over het leven uit je eigen koffer zwaar in twijfel begon
te trekken – je moet tenslotte wel een koffer hebben –, ging de bel. ‘Uw koffer,
meneer.’
(Mijn column in Stimulans van oktober 2006)
Onze dankbaarheid – 1 (Zondag 32-44; De Tien Geboden)
Een belangrijk hoofdstuk in het schoolcurriculum gaat over het pedagogisch klimaat
op school. Het woord pedagoog betekent letterlijk: kind-leider, dat wil zeggen: een gids
voor het kind. Pedagogie is de leer van het leiden van kinderen. Vergelijk 2 Timoteüs
3:16, waar we lezen dat de Schrift nuttig is voor het onderwijzen en voor het opvoeden
tot een deugdzaam leven. Voor ‘opvoeden’ gebruikt het Grieks een woord dat verwant
is aan ‘pedagogie’. En wat klimaat betreft, dit woord, dat eigenlijk ‘gebied’ betekent,
duidt op de gemiddelde weersgesteldheid in een zeker gebied op aarde.
Met andere woorden, het pedagogisch klimaat op school is de onderwijsatmosfeer, het
leermilieu, waarin jongeren niet alleen de juiste weg gewezen wordt, maar waarin ze
ook op de juiste wijze geleid, bemoedigd en aangemoedigd worden. Voor hen wordt
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oprecht gezorgd, zodat iedereen zich vaardig, veilig en vertrouwd voelt. Sleutelwoorden
zijn: gezag en liefde. Gezag, gebaseerd op Gods wet (Rom. 13:1) en liefde, de vervulling
van de wet (Rom. 13:10). De wet. En hiermee richten we ons op het derde deel van de
HC en gaan kort na wat de Tien Geboden betekenen voor het pedagogisch klimaat op
school.
Eerste gebod: geloof in God alleen
Leerlingen leren het van God te verwachten. Natuurlijk werken docenten aan een sfeer
waarin de leerlingen hen vertrouwen, maar uiteindelijk verwachten beiden alles wat ze
voor lichaam en ziel nodig hebben van hun hemelse Vader. Dan komen docenten en
studenten eerbiedig samen voor Gods troon van kracht en redding. We vertrouwen niet
in een magisch lot, maar in onze machtige God. Wie zich op demagogische goeroes
blindstaren – het woord zegt het al – zien niet in dat het afzien wordt. Niet alleen
financieel.
Het hoogste doel voor de Johannes Calvijnschool in het Genève van de Reformatie was
niet het verheerlijken van kennis en kunde, maar het verheerlijken van God. Gloria Dei:
ere zij God! Docenten zetten hun leerlingen niet onder druk, zodat die goed bang voor
hen zijn (zo van: ‘laten ze mij maar haten, als ze mij maar vrezen’), maar ze wijzen hun
gelovig en professioneel de weg: ‘Ontzag voor de Heer – dat is wijsheid; het kwaad
mijden – dat is inzicht’ (Job 28:28).
’t Begin van ware wijsheid is
– zo leert ons Gods getuigenis –
De HERE als uw God te vrezen.
Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,
Hij dient zijn God met hart en hand.
Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.
(Psalm 111:6 ber.)
Tweede gebod: gehoorzame dienst aan God
We brengen onze kinderen geen angst voor God bij, opdat ze Hem maar gaan dienen,
maar ontzag voor God. We verheffen onze regels niet tot goddelijke wetten die zij
moeten gehoorzamen, want anders... We houden onze leerlingen voor, wie God is zoals
Hij Zich heeft geopenbaard: rechtvaardig en barmhartig in genade en gericht. We
sporen ze aan dienend zout van de aarde en leidend licht in de wereld te zijn. En we
laten zelf zien wat dienstbaar leiderschap betekent.
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Het valt niet mee om zout te zijn. Je geeft niet iemand een lepel zout te eten, maar
ook geen zoutloos eten als dat niet nodig is. Zout in de soep is prima, maar niet in de
koffie. Zout doet sneeuw verdwijnen, maar houdt de haring goed. Wat een opdracht om
God te dienen als zout: smaakmakend en bewarend.
Het valt ook niet mee om licht te zijn. Je krijgt spijt als je met 200 watt je schone
slaapster wakker maakt. Maar ’s nachts op een donkere landweg ben je blij met groot
licht. Je tegenstander weer niet, want die wordt verblind. Langs een ravijn help je de
ander door op de weg te schijnen, niet in diens ogen. Bij een romantisch diner past
gedimd licht, niet bij een operatie. Wat een opdracht om God te dienen als licht:
verlichtend en voorlichtend.
Derde gebod: eerbied voor God
Vloeker, schaam je dood, anders ga je dood. Geen zonde is immers groter en wekt Gods
toorn meer op dan het lasteren van zijn naam door vloeken. Daarom heeft Hij op deze
zonde de doodstraf gesteld (vr./antw. 100). Welk kind van God, bevrijd van de verdoemenis, vraagt God daartoe terug te mogen keren? Dan neem je God toch niet serieus?
Wie zegt nu gvd, hiermee God vragend om verdoemd te worden?
Met de naam van de drie-enige God op ons voorhoofd laten we zien dat onze hulp
inderdaad in die naam is. Dan zal ons gedrag ook moeten passen bij, dat wil zeggen:
niet vloeken met de heerlijkheid van die Naam, zo heilig, groot en goed. Dan laten
leerkrachten hun klas niet iets doen wat zij willen onder het mom van dat God dat wil.
En aan het einde van de dag bidden ze niet via God tot de kinderen om hun nog even
duidelijk te wijzen op hun fouten. Gemakkelijk misbruik je zo Gods naam.
Het is alweer even geleden dat ik op een reclamebord in Haarlem las: ‘Vloeken is
aangeleerd, word geen naprater!’ Dat deze aansporing toch niet zo sterk was als ze
aanvankelijk leek, bleek me de volgende dag. Iemand had erbij geschreven: ‘Bidden
ook!’ Ja, dat is waar. We hebben leren bidden en we spreken de Here na. Vloeken is
dom: als een papegaai zeg je maar wat na. Maar, veel erger, vloeken is doodzonde: ga
maar na wat je zegt.
Vierde gebod: wekelijkse en dagelijkse eredienst voor God
De preambule van de handreiking Zondag, HEERlijke dag luidt als volgt:
Wij weten ons als Gereformeerde Kerken in Nederland te staan onder het gezag van
het vierde gebod in het geheel van de Tien geboden en van het onderwijs van de
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heilige Schrift. Het is mede krachtens dit gebod dat wij de zondag vieren als de dag
van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Ons verlangen is steeds beter te
begrijpen hoe de zondag ons in Hem geschonken is tot verlossing en tot heiliging
van alle dagen van het leven.
(Acta Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005, p. 32)
We aanvaarden het geschenk van de rustdag dankbaar en besteden die dag optimaal
tot Gods eer. We rusten van eigen werk en inspanning, en komen samen rondom Gods
Woord: hoorbaar in verkondiging, gebed en gezang; zichtbaar in de sacramenten.
Het vierde gebod gaat niet alleen over de zondag. Zondag 38 maakt ook duidelijk dat
God ons gebiedt om alle dagen onze slechte werken na te laten. Het valt niet moeilijk
de betekenis hiervan te zien voor elke schooldag. Eredienst niet alleen wekelijks in Gods
huis, maar ook dagelijks als Gods huis. En dat heeft met ‘workaholic’ gedrag natuurlijk
niets te maken.
Vijfde gebod: God vraagt gehoorzaamheid in het leven
Michael Green schreef eens:
Losse snaren maken geen muziek, maar als ze worden gespannen, wordt een
piano, harp of viool geboren. Vrije stoom zet geen machine aan, maar begrensd en
bestuurd door zuigers en turbines, zet het een wereld van machinerie in gang. Een
vrije rivier drijft geen dynamo aan, maar dam haar af en je genereert voldoende
licht voor een hele stad. Zo moet ook ons leven gedisciplineerd zijn, willen we van
enige dienst in de wereld zijn.
(Ed. M.P. Green, 1500 Illustrations for Biblical Preaching, p. 109; mijn vertaling)
Wij en onze kinderen moeten zelfcontrole leren. Moeten leren ons aan gezag met
gepaste gehoorzaamheid te onderwerpen. Wie heeft hier niets te leren? Wat verwachten we van onze kinderen als we zelf 80 km rijden in een 40 km-woonwijk? Als we ze
geestelijk en lichamelijk misbruiken? Wacht maar tot ze ouder worden. Wie kan de titel
vergeten van dat onthullende boekje Incessst uit 1988?
Zondag 39 spreekt van gepaste gehoorzaamheid aan goede onderwijzing. Wat een
chaos ontstaat er als wij gezag verwerpen of als gezagsdragers gezag verspelen. Het is
God zelf die gezag beschermt, maar ook begrenst. Hij legitimeert en limiteert gezag.
Het legitimatiebewijs komt van Hem. Gezagsdragers zonder persoonlijk, natuurlijk
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gezag moeten zich kunnen beroepen op het van God ontvangen formele gezag, zonder
hierdoor gezag te verliezen. Als het anders was, zou formeel gezag geen wezenlijke
functie hebben. Immers, iemand met ontzag inboezemende uitstraling, met persoonlijk
gezag dus, zou dan geen formeel gezag nodig hebben. En iemand zonder overwicht
zou nog meer aan gezag inboeten als hij zich op formeel gezag zou beroepen.
God stelt ook de limiet vast: aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. En
gezag, zeggenschap, is bedoeld voor orde en vrede. Gezag moet dienend zijn en tot
Gods eer.
Zesde gebod: God vraagt respect voor het leven
Hij heet Kyle en zijn verhaal staat in het Engels op het web. Het speelt zich af in het
buitenland, maar het gebeurt hier net zo vaak. Hoe kunnen wij er een eind aan maken,
zodat de slachtoffers er geen einde aan maken?
Op een dag in mijn eerste jaar van de high school zag ik een klasgenoot naar huis
lopen. Hij heette Kyle. Hij sjouwde al zijn boeken met zich mee. ‘Welke gek neemt
nu op vrijdag al zijn boeken mee naar huis?’, dacht ik. ‘Daar heb je toch geen tijd
voor in een weekend vol feestjes en voetbal?’ Ik haalde m’n schouders op en liep
door. Opeens waren ze daar, en ze liepen met z’n allen op hem in. De een smeet z’n
boeken in de blubber. Een ander sloeg de bril van zijn hoofd, zodat hij amper kon
zien wat er gebeurde. Misselijkmakend maakte een derde daar misbruik van.
Hij keek op en ik zag een diep verdriet in zijn ogen. Ik liep naar hem toe, gaf hem
zijn bril terug en vertelde hem wat voor mislukkelingen die lafaards waren, en dat
ze dat zouden weten ook. Hij keek me aan met een lach en een traan. ‘Dank je.’
Ik raapte z’n boeken op en vroeg hem waar hij woonde. Het bleek niet ver bij mij
vandaan te zijn. Ik liep met hem op naar zijn huis en droeg wat van zijn boeken. We
praatten de hele weg en hij bleek behoorlijk cool. ‘Voetbal je mee vanmiddag met
m’n vrienden?’
Het werd een fijn weekend. Kyle speelde fantastisch en ook mijn vrienden vonden
hem aardig.
Maandagmorgen, en daar was Kyle weer met al z’n boeken. Ik hield hem tegen en
vroeg hem of hij aan bodybuilding deed met al dat gesleep. Hij moest lachen en
gaf mij ook wat te dragen.
De jaren hierna waren we beste vrienden. We deden veel samen en hielpen elkaar
bij het leren. Hij besloot dokter te worden en ik wilde het zakenleven in.
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Op de avond van de diploma-uitreiking zou hij een afscheidsrede houden. Hij liever
dan ik. Hij liep er stralend bij. Hij was behoorlijk populair geworden. De meiden
vielen voor hem. Soms was ik wel wat jaloers. Ik zag dat hij nu toch wel wat nerveus
was. ‘Sterkte, jongen, je kunt het!’ Hij keek me lachend aan. ‘Dank je.’ Hij nam
een slokje water en begon. ‘Een diploma-avond is een goed moment om mensen
te bedanken. Je ouders, docenten, medeklasgenoten, mentoren, decanen, ... maar
vooral je vrienden. Een vriend te zijn is het beste wat je iemand kunt geven. Ik ga
jullie een verhaal vertellen over een weekend toen ik net op school was. Ik had
genoeg van al dat gepest en getreiter, en wilde een einde aan m’n leven maken.
Ik haalde m’n kluisje leeg op vrijdag, zodat m’n moeder niet met al m’n boeken
hoefde te zeulen. Ik liep naar huis om nog één keer door die hel te gaan. Maar toen
werd ik gered. Een vriend behoedde me voor het onuitsprekelijke.’
Ik zag mensen naar lucht happen. Ik hoorde ze denken: ‘Zo’n populaire jongen,
heeft hij dat meegemaakt!’ Kyle keek me aan en ook zijn moeder knikte naar me
met die bekende dankbare blik.
Vandaag is een gave. Verzwaar vandaag niet met het verdriet van gisteren en de
zorgen van morgen. Leg je hand in de Hand van Hem die er al was ver vóór gisteren (de God van de verkiezing) en er nog zal zijn ver ná morgen (de God van de
bestemming). Dit is de dag die de Here geeft, waarop je dankbaar voor Hem leeft,
en naar het welzijn van de ander streeft.
(Mijn column in Stimulans van oktober 2007)
Zevende gebod: God vraagt een rein leven
Een jongetje rende de huiskamer in, waar zijn vader aan het lezen was. ‘Pap, waar
kom ik vandaan?’ Moeder schraapte haar keel en excuseerde zich om vader deze
lang gevreesde vraag te laten beantwoorden. Vader schraapte ook zijn keel en
legde zorgvuldig en uitgebreid uit hoe kinderen worden geboren. Toen hij eindelijk
door de voorlichting heen was, zei het ventje: ‘Dat is oké, pap, maar mijn vriendje
Joe in de straat zegt dat hij uit Engeland komt. En nu wilde ik weten waar ik
vandaan kom.’
Michael Hodgin, 1001 more humorous illustrations for public speaking, p. 291; mijn
vertaling)
Waar komen we vandaan? We komen van de Here die liefde gemaakt heeft tot een
centraal zenuwstel in ons leven.
Er is niets mis met het genieten van seksualiteit zoals er niets mis is met het genie-
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ten van eten. Alleen, zo onbestaanbaar en verkeerd het is om te proberen van het
eten en het proeven te genieten zonder te kauwen en te slikken, zo is het van seks
willen genieten als een geïsoleerde lichamelijke sensatie verkeerd.
(Ed. M.P. Green, 1500 Illustrations for Biblical Preaching, p. 332; mijn vertaling)
Wie alles maar naar binnen propt, verslikt zich verschrikkelijk. We kennen de krachtige invloed van peergroepen. Welke leerling wil daarbuiten vallen en het slachtoffer
worden van cyberpesten? Je foto, al dan niet gemanipuleerd, zal maar verschijnen op
talloze iPhones. Dan maar seksueel meedoen. Helaas worden te veel jongeren wijs door
te veel schade en schande. Laten we maar heel dicht bij hen blijven, heel alert zijn en
met hen meegroeien. Wie achter hen staan, gaan ook voor hen uit, ja, staan naast hen.
Ik weet het, opvoeden is loslaten. Maar loslaten is niet vrijgeven. Liefde vergaat niet.
Achtste gebod: God vraagt een offervaardig leven
De wortel van alle kwaad is geldzucht, zegt Paulus in 1 Timoteüs 6:10: ‘Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel
leed berokkend.’ Daarom zal Agur gevraagd hebben in Spreuken 30:8-9:
Maak me niet arm, maar ook niet rijk,
voed me slechts met wat ik nodig heb.
Want als ik rijk zou zijn,
zou ik u wellicht verloochenen,
zou ik kunnen zeggen: ‘Wie is de HEER?’
En als ik arm zou zijn,
zou ik stelen
en de naam van mijn God te schande maken.
Geld maakt niet gelukkig, geen geld trouwens ook niet. Geld is niet het probleem, maar
de geldzucht, het ziekelijk begeren naar meer. We mogen geld hebben, zolang het
geld ons niet heeft. Dat zal dan blijken uit hoe we Gods goede gaven besteden in zijn
dienst. Onze kinderen zien al gauw wat wij overhebben voor de kerk en de school, voor
liefdadigheid binnen en buiten de eigen kerk. Ook de school gaat hen voor in het goed
doen voor anderen. ‘Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait,
zal hij ook oogsten’ (Gal. 6:7).
Een winkeldiefstalletje bestaat niet. Al die tjes tezamen kostten winkeliers in 2006
zo’n één miljard euro. Maar ja, wie benadeel je nu als je je frustratie botviert op een
winkelraam? Als je vroeger de ruit van de kruidenier op de hoek ingooide, wist je wie er
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voor de schade opdraaide. Onder andere door de anonimisering van de maatschappij,
waardoor je niet meer weet wie je dupeert, is de kleine criminaliteit – nou ja, kleine:
1.000.000.000 euro’s... – zo toegenomen.
Negende gebod: God vraagt een oprecht leven
Het verhaal gaat van een jongeman in de middeleeuwen die een monnik opbiechtte: ‘Ik heb gezondigd door lasterlijk van iemand kwaad te spreken. Wat moet ik
doen?’ De monnik antwoordde: ‘Leg een veer op elke stoep in de stad.’ De jongeman deed wat hem gezegd werd. Daarna ging hij terug naar de monnik en vroeg
zich af of hij nog iets anders zou moeten doen. De monnik zei: ‘Ga nu terug en raap
al die veren weer op.’ De jongeman antwoordde: ‘Maar dat is onmogelijk. De wind
heeft ze allemaal al door de stad gewaaid.’ ‘Op dezelfde wijze is het onmogelijk je
kwaadsprekerij weer goed te maken,’ zei de monnik.
(Ed. M.P. Green, p. 175; mijn vertaling)
Hoor en wederhoor: luister naar beide partijen. Leer jongeren dat ze een geheimpje
moeten bewaren, tenzij het om een gevaarlijk, schadelijk en verraderlijk geheim(pje)
gaat.
Spieken is stelen van je klasgenoot en liegen tegen de leraar. Nou ja, dat zijn wel heel
zware woorden. Klopt. Het is maar een kleine stap naar plagiaat, een opstapje naar
fraude.
Al wie zich rein van hart en handen tonen,
zullen Mij dienen, mogen bij Mij wonen,
terwijl ik toornig de bedriegers wijs
uit mijn paleis.
(Psalm 101:5 ber.)
Tiende gebod: God vraagt heel ons hart
Zouden we zonder de wet ook geweten hebben dat zelfs het willen hebben wat van
een ander is, zonde is? Paulus niet: ‘Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de
wet niet zei: “Zet uw zinnen niet op wat van een ander is”’ (Rom. 7:7). Toch verbieden
ook het zesde, zevende en achtste gebod de verkeerde begeerte. Waarom hebben we
nog een tiende gebod?
Gods wet is totaal: eist alle gebieden van het leven. Dat hebben we gezien bij de voorgaande negen geboden. De wet is ook radicaal: eist het diepste van ons leven. Dat
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leert ons het tiende gebod. Bij dit gebod bevinden we ons in de directiekamer van ons
hart. Daar vallen de beslissingen.
Laten we het zo zeggen. Het tiende gebod heeft het over het hart dat hebzuchtig
droomt van het wegnemen van het leven, de echtgenoot, het bezit enz. van de naaste,
zeg maar van een ander, in het algemeen. Zo van: als ik ooit de kans krijg, dan... De
zonde die in het zesde, zevende en achtste gebod verboden wordt, is het hebzuchtig
beramen van het wegnemen van het leven, de echtgenoot, het bezit enz. van een
bepaalde persoon, in het bijzonder. En vervolgens verbieden die geboden het uitvoeren
van al die zondige begeerten.
Waar slaat ons hart van over? Voor wie klopt het? Toen Calvijn in 1541 geroepen werd
om van Straatsburg terug te keren naar Genève omdat ze daar niet zonder zijn gereformeerde wijsheid en leiding konden, sprak hij:
Cor meum tibi offero, Domine, prompte et sincere!
Mijn hart offer ik U op, Heer, nauwgezet en oprecht!
Als we ons hart in Gods hand leggen, dan ontstaat er een andere begeerte. Dan
begeren we hoe langer hoe meer de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in
Christus te zoeken (HC, antw. 115). ‘Mijn kind, geef Mij uw hart’ (Spr. 23:26).
Maar hoe kunnen wij en onze kinderen dit alles nu volbrengen? Goeie vraag van de HC
in Zondag 44. Hoe kunnen we de leerlingen al die geboden voorhouden, als we zelf
zo’n moeite hebben met zelfs een klein begin van gehoorzaamheid? En als dat waar is,
wat betekent dat dan voor het pedagogisch klimaat op school? Antwoord 115: dat wij
zonder ophouden God bidden om de genade van de Heilige Geest.
God bidden. Het gaat om het gebod te onderhouden in de weg van het gebed. Het
gebod: spreek Here, uw knecht hoort. Maar niet zonder het gebed: hoor Here, uw
knecht spreekt. De wijze wet wijst ons de weg en brengt ons bij ’t gebed.
Onze dankbaarheid – 2 (Zondag 45-52; Het Onze Vader)
We belijden in antwoord 116 dat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die
God van ons eist. Om trouw Gods wet te betrachten bidden we: ‘Schenk ons in Christus
nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid’ (Gez. 176a:13). Het gebod drijft
naar ’t gebed en we stemmen ons gebed af op ’t gebod. We bidden het gebed van onze
Heiland, dat antwoord geeft op de wet van God.
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Onze Vader als een antwoord op het eerste gebod: geen andere goden.
Het gaat om vertrouwen op God.
‘Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem’ (Ps. 103:5 ber.). Door Christus genieten we van
de rijkdom van het Vaderhuis. Geen gast aan tafel, maar kind aan huis. En we bidden
verder...:
... in de hemelen als een antwoord op het tweede gebod: geen godenbeeld.
Het gaat erom niet aards (eigenwijs) van God te denken.
Van onze hemelse Vader kunnen we niet hoog genoeg denken. Alle zegen komt van
boven en ons bidden gaat omhoog. Beslissend is...:
Uw naam worde geheiligd als een antwoord op het derde gebod: geen misbruik van de
naam.
Het gaat om de heiliging van de naam.
We snellen naar Gods naam, die sterke toren, en mogen veilig zijn. We roepen tot God
of Hij zijn heerlijkheid aan het licht doet komen. Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig...:
Uw koninkrijk kome als een antwoord op het vierde gebod: begin de eeuwige sabbat in
dit leven.
Het gaat om Gods eeuwig rijk.
In onze wekelijkse en dagelijkse eredienst gaan we voor God als kerk van Jezus
Christus. Het koninkrijk, vanuit de hemel bestuurd en aangevuurd, is er al in knop en
zal er eens in volmaaktheid zijn, vol pracht en praal, uitbundig bloeiend, oneindig rijk
in heerlijkheid. Uw huis moet vol en dus...:
Geschiede uw wil in de hemel zoals op aarde als een antwoord op het vijfde gebod:
luister naar gezag.
Het gaat om het gezag van God.
We bidden: ‘Geef, Here, dat we uw gezag van boven aan dragers hier beneden respecteren. Doe ons onze taak verstaan om in uw koninkrijk te staan. Uw wil is altijd wijs
en goed. Dat we uw wil aanvaarden en doen. Dat we berusten in wat U wilt en ook
gehoorzaam leven naar uw wil.’ Dan mogen we ook vragen...:
Ons broodrantsoen, geef het ons vandaag als een antwoord op het zesde gebod: geen
verachting van het leven.
Het gaat om zorg voor het leven.
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God zorgt hier voor ons zolang Hij ons hier wil gebruiken. Hij geeft ons eten in zijn rijk
(door de kracht van het aardse brood) om te leven voor zijn rijk (door de kracht van het
hemelse Brood). ‘Open uw hand en verzadig ons beneden tot we bij U boven mogen
zijn.’ Maar o, die last van zonden om ons heen, dat blok van schulden aan ons been...:
Vergeef ons onze schulden als een antwoord op het zevende gebod: geen onzuivere
tempels.
Het gaat om reine tempels voor God.
God eist zuivere tempels, tempels van de Geest die in ons woont. We bidden om eten
en drinken, maar ook om vergeving. ‘Bevrijd ons van die pijlen die de satan maar blijft
schieten tegen ons geloof aan, Heer. Uw huis moet vol, maar niet zonder de grote
schoonmaak. Betoon ons uw genade.’ En wij?
... zoals ook wij vergeven onze schuldenaren als een antwoord op het achtste gebod:
zoek het goede voor uw naaste.
Het gaat om het welzijn van de naaste.
Wie zijn knieën buigt, strekt zijn handen uit. En dat is niet mijn prestatie maar Gods
gratie. Genade overwint. Wie knielt bij het verfrissende water van vergeving dat stroomt
van de berg van Christus’ gerechtigheid, laat ook zijn naaste drinken. Samen staan ze
op en vragen...:
Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze als een antwoord op het negende gebod: geen leugen en bedrog als duivelswerk.
Het gaat om het weghouden en wegdoen van duivels bedrog.
‘Lever ons niet uit, Here, aan de vader der leugen. Geef ons niet over aan duivelse
verzoekingen. Dat ik liegen en bedriegen als echt duivelswerk vermijd.’ Dat is wat we
belijden bij het negende gebod in HC, antwoord 112. We bidden om gered te worden
uit de greep van de kwade en zijn kwaad. We bidden om kracht in de strijd.
Van U is immers het koninkrijk en de kracht en de glorie voor eeuwig als een antwoord
op het tiende gebod: Geef Mij uw hart.
Het gaat om ons hart, gericht op de machtige God.
Soli Deo gloria: aan God alleen de eer. Waar onze schat is, daar is ons hart. ‘Neem mijn
leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer.’ Van God is de macht om alles onder
zijn heerschappij een plaats te geven in genade en gericht. Dat is zijn heerlijkheid. Dan
is alles gezegd:
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Amen.
Welgefeliciteerd met zo’n Vader. We zeggen: Ja, amen, ja. We geloven, weten zeker.
God verhoort eer en meer dan wij vermoeden. Dit zegt de Amen, de waarachtige en
betrouwbare Getuige. Het is waar en zeker, van a tot z: van Abba tot Amen.
Dat is spiritualiteit, als onze kinderen Amen zeggen, dat is: ‘Ik weet, aan wie ik mij
vertrouwe. Ik ken de rots waarop ik bouwe’ (Gez. 137). Spiritualiteit door de Geest van
Christus die eens zei: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want
het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij’ (Mat. 19:14).

Calvijn en de vijf van Lyon
Aan het einde van dit hoofdstuk willen we iets citeren uit Calvijns brieven aan de vijf
martelaren van Lyon. Ze hadden theologie gestudeerd in Zwitserland en gingen via
het Genève van Calvijn weer terug naar huis in Frankrijk om daar dominee te worden.
Onderweg kregen ze gezelschap van iemand die geïnteresseerd was in hun studie. In
Lyon nodigde hij hen uit om bij hem thuis nog wat door te praten. Maar het duurde
niet lang of de handlangers van Orry, ‘het ongelukzalige monster van de inquisitie,’
zoals Calvijn hem noemde, omsingelden het huis, arresteerden de vijf en gooiden ze in
de gevangenis, waar ze een jaar lang hebben geleden om hun geloof.
Al na een maand (juni 1552) schreef Calvijn hun standvastig te blijven in de kracht van
de Heilige Geest. En wat schreven de vijf terug?
U moet weten, Calvijn, dat hoewel ons lichaam hier zit ingeklemd tussen de vier
muren van een cel, onze geest nog nooit zo vrij is geweest. We zien de kwelling hier
als de grootste zegen die over ons is gekomen.
Moet je je voorstellen, een jaar lang in een cel vol ongedierte, bitterkoud in de winter,
met martelende verhoren en een nog afschuwelijker dood voor ogen. Toch noemden ze
hun gevangenis de beste leerschool die ze ooit hadden gehad.
Wij getuigen dat deze vervolging de ware school is waarin de Leraar van alle waarheid ons les geeft. Wat een eer dat we in deze gevangenis als het college van de
waarheid niet slechts onderwezen worden in de theorie van Gods Woord maar
vooral in de praktijk ervan.
(Vert. via G. Peet 1986)
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In maart 1553 bemoedigde Calvijn hen met de woorden van de Here Jezus in Johannes
16:33:
‘Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de
wereld overwonnen,’ zegt Jezus.
We moeten hierin onze plicht doen en de Heere smeken, dat Hij Zich meer en meer
moge verheerlijken in uw standvastigheid en dat Hij door de troost van zijn Geest
moge zoet maken en lief, wat voor het vlees bitter is, en dat Hij uw ziel zo tot Zich
moge trekken, dat u met het oog op de kroon, die u in de hemel bereid is, zonder
beklag over wat van de wereld is, haar moogt verlaten.
En nu, lieve broeders, smeek ik onze lieve God, dat Hij u moge behoeden en in alles
moge bijstaan, én doe ervaren, welk een Vader Hij is en hoe Hij bezorgd is voor het
welzijn der Zijnen.
Eind april 1553 schrijft Calvijn hun een laatste troostbrief:
We weten nog wel niet, hoe het lopen zal, maar omdat het schijnt, dat de Heere uw
bloed gebruiken wil om Zijn waarheid te verzegelen, is niets beter, dan dat u zich
voorbereidt op het einde en Hem smeekt, u zo te onderwerpen aan Zijn welgevallen, dat niets u hindert, Hem te volgen, waarheen Hij u roept. ... Ziet op Christus. ...
Omdat het Gode behaagt, u tot in de dood te gebruiken ter verdediging van Zijn
zaak, zal Hij u ook Zijn sterke hand bieden om de strijd dapper te strijden en niet
dulden, dat ook maar één druppeltje van uw bloed onnuttig blijft. En hoewel men
de vrucht daarvan niet terstond bemerkt, zal mettertijd daaruit méér opwassen, dan
wij kunnen zeggen. ...
Nogmaals smeek ik de lieve God, Zijn hand over u uit te breiden tot uw behoud.
Einde april 1553.
In deemoed uw broeder,
Johannes Calvijn.
(Vert. P. Kuyt, deel 6, p. 58-64)
Na ook in Parijs te zijn gebrandmerkt als ketters, werden de vijf van Lyon veroordeeld
tot de brandstapel. Op 16 mei 1553 werden ze weggeleid naar de Place des Terreaux.
Terwijl ze naar de paal liepen waaraan ze zouden worden gebonden en verbrand,
zongen ze Psalm 9 in de Franse berijming die in 1547 daar in Lyon was uitgegeven
(C. Trimp 1987).
Ik zal met heel mijn hart, o HEER,
in psalmgezang, uw naam ter eer,
blij al uw wonderen verhalen,
U Allerhoogste, dank betalen. (vs. 1)
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Boven Psalm 9 staat Lyon 1547. Laat deze kerkhistorische aanwijzing ons elke keer als
we deze psalm zingen, eraan herinneren hoe die zes jaar later door vijf jonge mensen
met bloed is bezegeld.
Maar God houdt in gedachtenis
het bloed van wie verslagen is.
Hij hoort de schreeuw van de ontrechten;
hun rechtsgeding zal Hij beslechten. (vs. 9)
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Oordeel van de Nationale Synode van de Gereformeerde Kerken
van de Verenigde Nederlanden, gehouden te Dordrecht in 1618 & 1619,
bijgestaan door vele eminente theologen, van de Gereformeerde Kerken
van Groot-Brittannië,
het keurvorstendom Paltz, Hessen, Zwitserland,
de Wedderavische Correspondentie, Genève, Bremen en Emden,
over de controversie met betrekking tot
de Vijf Hoofdstukken van de Leer in de Kerken
van de Verenigde Nederlanden.
Uitgesproken op de 6e mei 1619.
Met auteursrecht.
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3. De Dordtse Leerregels
in de klas
Er waren eens vijf zonen die met hun vader op een bergkasteel woonden. De oudste
was een gehoorzame zoon, maar zijn vier jongere broers waren opstandig. Vader had
hen voor de rivier gewaarschuwd, maar ze hadden niet geluisterd. Hij had hun dringend verzocht bij de oever weg te blijven uit vrees dat ze zouden worden meegesleurd
door de stroom. Maar de aantrekkingskracht van de rivier bleek te sterk. Elke dag waagden de vier ongehoorzame broers zich dichterbij, totdat een van hen het wel aandurfde
naar beneden te reiken om het water te voelen. ‘Houd m’n hand vast, zodat ik niet in
de rivier val,’ zei hij. Zijn broers deden het. Maar toen hij het water aanraakte, sleurde
de rivier hem en zijn drie broers mee in een stroomversnelling. Ze rolden en stuiterden
over stenen en blokken naar beneden. Hun geschreeuw om hulp ging verloren in het
geraas van de rivier. Na uren van worsteling gaven ze zich over aan de trekkracht van
het water, dat hen uiteindelijk neersmeet aan de oever in een onbekend land, in een
verlaten oord, in een dorre streek.
Een hele tijd lagen de vier jongens daar op de oever, verdoofd van hun val en niet
wetend waarheen te gaan. Na een tijd raapten ze hun moed bijeen en gingen de rivier
weer in. Ze hoopten terug te kunnen tegen de stroom in. Maar de stroming was te
sterk. Uiteindelijk maakten ze een vuur en gingen erbij zitten. ‘We hadden vader nooit
ongehoorzaam moeten zijn,’ gaven ze toe. ‘We zijn nu ver van huis.’
Met het verstrijken van de tijd leerden de zonen te overleven in het vreemde land. Elke
avond maakten ze een vuur en vertelden elkaar verhalen van vader en hun oudere
broer. Alle vier verlangden ernaar hen terug te zien.
Toen, op een avond, verscheen een van de broers niet bij het vuur. De anderen vonden
hem de volgende morgen in het dal bij de wilden. Hij was een hut aan het bouwen. ‘Ik
heb genoeg van al onze gesprekken,’ vertelde hij hun. ‘Waar is al dat terugdenken goed
voor? Trouwens, dit land is zo slecht nog niet. Ik wil een groot huis bouwen en hier
gaan wonen.’ ‘En vader dan?’ ‘Vader? Hij is niet hier. Hij is niet eens in de buurt. Moet
ik voor altijd op hem wachten?’ En dus lieten de drie hun hutbouwende broer achter en
liepen weg.
Een paar dagen later verscheen een tweede broer niet bij het vuur. De volgende
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morgen vonden de broers hem op de helling van een heuvel starend naar de hut van
zijn broer. ‘Hoe walgelijk,’ zei hij toen ze dichterbij kwamen. ‘Onze broer is een totale
mislukking. Een smaad voor onze familie. Wat een verachtelijke daad! Een hut bouwen
en onze vader vergeten! Wij mogen dan wel een paar fouten hebben gemaakt, maar
vergeleken met die vent daar in die hut zijn wij heiligen. Vader zal ons zeker vergeven
en hem straffen.’ ‘Kom mee,’ drongen de twee broers aan, ‘kom terug naar ons bij het
vuur.’ ‘Nee, ik denk dat ik onze broer in de gaten houd. Er moet toch iemand zijn die
een lijst bijhoudt van wat hij allemaal verkeerd doet om die aan vader te laten zien.’ En
dus keerden de twee terug. De ene broer ging door met bouwen, de andere met veroordelen. De overgebleven twee zonen bleven dicht bij het vuur, bemoedigden elkaar en
spraken over thuis.
Toen, op een morgen, werd de jongste zoon wakker en zag dat hij alleen was. Hij zocht
zijn broer en vond hem bij de rivier waar hij stenen opstapelde. ‘Het heeft geen zin,’
legde de stenenstapelende broer uit terwijl hij doorwerkte. ‘Vader zal niet naar mij
komen. Ik moet naar hem toegaan. Ik heb hem zwaar teleurgesteld. Er is maar één
mogelijkheid. Ik bouw een pad in de rivier naar boven en loop naar vader terug. Steen
op steen zal ik stapelen, totdat ik genoeg stenen heb om stroomopwaarts naar het
kasteel te reizen.’ De laatste broer wist niet wat hij moest zeggen. Hij ging terug naar
het vuur en zat daar, alleen.
Op een morgen hoorde hij een bekende stem achter zich. ‘Vader heeft me gestuurd
om jullie thuis te brengen.’ De jongste sloeg zijn ogen op en zag het gezicht van zijn
oudste broer. ‘Je bent echt voor ons gekomen!’, riep hij. Langdurig omhelsden ze elkaar.
‘En je broers?’, vroeg de oudste uiteindelijk. ‘Eén heeft hier een huis gebouwd. Een
ander houdt hem in de gaten. En de derde maakt een pad in de rivier.’
En dus begaf Eerstgeborene zich op weg om zijn broers te vinden. Hij ging het eerst
naar de rieten hut in het dal. ‘Ga weg, vreemdeling!’ schreeuwde de broer door het
raam. ‘Je bent hier niet welkom!’ ‘Ik ben gekomen om je terug naar huis te brengen.’
‘Nee, dat ben je niet. Je bent gekomen om mijn huis af te pakken.’ ‘Ben je vaders huis
dan vergeten?’ ‘Ik heb geen vader.’ De broer gluurde door het raam naar Eerstgeborene
alsof hij een gezicht herkende dat hij zich herinnerde van een droom. Maar dat duurde
maar even, want plotseling verschenen ook de wilden in het huis voor het raam. ‘Ga
weg, indringer!’, dreigden ze. ‘Jij hoort hier niet!’
Eerstgeborene zocht de volgende broer. Hij hoefde niet ver te gaan. Op de heuvel vlak
bij de hut, binnen gezichtsafstand van de wilden, zat de foutenzoekende zoon. Toen
hij Eerstgeborene aan zag komen, riep hij: ‘Goed dat je hier bent om de zonden van
onze broer te zien! Ik wist wel dat je zou komen. Ik heb precies bijgehouden wat hij
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allemaal heeft gedaan. Straf hem!’ Zachtjes sprak Eerstgeborene: ‘We moeten het eerst
over jouw zonden hebben.’ ‘Mijn zonden?’ ‘Ja, jij bent vader ongehoorzaam geweest.’
Zelfvoldaan sloeg de zoon de handen in de lucht. ‘Mijn zonden zijn niets. Daar is de
zondaar,’ sprak hij stellig, terwijl hij naar de hut wees. ‘Ik zal je laten zien wie er hulp
nodig heeft,’ zei hij naar de hut rennend. De zoon was al bij de hut, toen hij bemerkte
dat Eerstgeborene hem niet was gevolgd.
Vervolgens liep de oudste zoon naar de rivier. Daar vond hij de laatste broer die tot
zijn knieën in het water stenen stapelde. ‘Vader heeft me gestuurd om je bij hem te
brengen.’ De broer keek niet één keer op. ‘Ik kan nu niet praten. Ik heb werk te doen.’
‘Vader weet dat je gevallen bent, maar hij zal je vergeven...’ ‘Dat kan wel waar zijn,
maar ik moet eerst naar het kasteel gaan. Ik moet een pad maken tegen de rivier op.
Eerst moet ik hem laten zien dat ik hem waard ben. Dan wil ik om genade vragen.’ ‘Hij
heeft zijn genade al gegeven. Ik zal je de rivier op dragen. Je zult er nooit in slagen een
pad te maken.’ ‘Ga je me nu vertellen dat ik dat niet kan? Ik weet wel wie je bent. Je
bent de stem van het kwaad. Ga weg achter mij, satan!’ Hij slingerde de steen die hij
juist op zijn pad wilde leggen, naar Eerstgeborene. Ik zal zijn gunst winnen. Ik zal zijn
genade verdienen.’ Eerstgeborene schudde zijn hoofd. ‘Gewonnen gunst is geen gunst.
Verdiende genade is geen genade.’ De reactie was een andere steen. Dus draaide
Eerstgeborene zich om en vertrok.
De jongste broer zat bij het vuur te wachten toen Eerstgeborene terugkwam. ‘Zijn de
anderen niet meegekomen?’ Nee. Eén verkoos zich uit te leven, koos voor zelfbehagen.
De andere verkoos te oordelen, koos voor zelfrechtvaardiging. De derde verkoos te
werken, koos voor zelfverlossing. Niet één koos voor vader.’ ‘En zullen wij teruggaan
naar vader?’, vroeg de jongste. ‘Ja.’ ‘Zal hij mij vergeven?’ ‘Zou hij mij gezonden hebben
als hij dat niet zou doen?’
(Verkorte versie van Max Lucado’s The Parable of the River; mijn vertaling)

Sola gratia
En met dit verhaal zijn we in het hart van ons onderwerp: wij kunnen onszelf niet
verlossen. De Dordtse Leerregels (DL) laten vaak en duidelijk zien: Pelagius had geen
gelijk met zijn leer over de vrije wil van de mens. Gods werk van verkiezing (hfdst. I),
verlossing (hfdst. II), vernieuwing (hfdst. III/IV) en volharding (hfdst. V) is sola gratia:
alleen uit genade. Gods redding hangt niet af, zelfs niet voor een deel, van ons goede
gebruik van onze wil. Gods genade doet geen beroep op onze wil, maar maakt onze
wil levend. ‘Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de
inspanning van de mens’ (Rom. 9:16). ‘God kiest een mens niet op grond van zijn
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daden, maar omdat Hij hem roept’ (Rom. 9:11). Het is God die zowel het willen als het
werken in ons teweegbrengt (Fil. 2:13). Gratia is eudokia: Gods genade komt voort uit
zijn welbehagen.
Tegenover de theorie van de menselijke vrije wil belijden wij Gods genade. Hiermee
raken we ook het hart van de kerkgeschiedenis. Augustinus beleed het sola gratia
tegenover Pelagius in de vijfde eeuw. Luther deed hetzelfde tegenover Erasmus in de
zestiende eeuw. De Synode van Dordrecht schreef haar gereformeerde derde formulier
van eenheid (1618/19) tegenover de antigereformeerde Remonstrantie van 1610. En
een van de eerste publicaties van Hendrik de Cock (gest. 1842) was een herdruk van
de DL. De Cock kreeg door wat de oude broeder Klaas Pieters Kuipenga uit zijn eerste
gemeente te Ulrum, Groningen, eens tegen hem zei: ‘Dominee, als ik ook maar één
zucht tot mijn zaligheid moest toebrengen, dan was ik voor eeuwig verloren. Ik heb een
andere grond voor mijn zaligheid nodig!’
Om te laten zien hoe actueel de DL nog zijn, druk ik de volgende tekst af:
Het centrale thema van de Bijbel is Gods liefde voor jou en voor alle mensen. Deze
liefde werd geopenbaard toen Jezus Christus, de Zoon van God, als mens in de
wereld kwam, een zondeloos bestaan leidde, stierf aan het kruis en opstond uit
de dood. Hij vraagt ons berouw te hebben over onze zonden en Hem in geloof te
ontvangen als Heer en Redder. En als we Hem ontvangen, ontvangen wij vergeving van zonden. Omdat Christus stierf, kunnen jouw zonden vergeven worden. En
omdat Hij de dood overwon, kun jij eeuwig leven hebben. Zo kun je zeker weten
wat er met je gebeurt na je dood.
Maar dit geschenk van vergeving en eeuwig leven kun je alleen ontvangen als je
het bereidwillig accepteert. God vraagt een individuele respons van jou. In zijn
genade biedt God jou dit geschenk van eeuwig leven aan. Maar, zoals bij elk
geschenk, het is pas van jou als je het aanpakt. God biedt je iets aan waarin je zelf
nooit kunt voorzien: vergeving van zonden en eeuwig leven. Gods geschenk voor
jou is vrij. Je hoeft er niet voor te werken. Het enige wat je moet doen, is het blij
ontvangen. Geloof met heel je hart dat Jezus Christus stierf voor jou!
‘Hier ben ik! Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur
opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij’ (Op.
3:20). Jezus Christus wil een persoonlijke relatie met jou hebben. Stel je eens voor,
Jezus Christus die aan de deur van je hart staat (de deur van je emoties, intellect en
wil). Nodig Hem uit binnen te komen. Hij staat te wachten tot je Hem ontvangt in
je hart en leven.
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Als je Christus in je hart binnenlaat, dan word je een kind van God.
(Billy Graham; mijn vertaling)
Vaak als ik deze tekst met jongeren bestudeer – en ook met ouderen! – is hun reactie: ‘Niet gek!’ Het is waar, het klinkt allemaal zo logisch. Sterker nog, het is logisch
bedoeld, een logisch verdedigen van God die toch zo wreed niet is als sommigen
denken. God zal jou niet afwijzen als jij God niet afwijst. Doe je dat toch, ja, dan is het
je eigen schuld als je verloren gaat. Maar als jij Christus aanneemt, dan word je een
kind van God. We zullen in het vervolg van dit hoofdstuk zien hoe anti-Dordt deze tekst
van de Billy Graham website eigenlijk is.

Soli Deo gloria
Aan God alleen de eer! In de DL zijn we bij het hart van de gereformeerde leer: Gods
verlossing hangt niet af, zelfs niet gedeeltelijk, van het goede gebruik van onze wil. Wij
kunnen onszelf niet verlossen. Het is echt sola gratia: alleen genade. Dat is de kern van
wat we de kinderen op school bijbrengen. Dat komt naar voren in de lessen. Dat is het
klokkenhuis in de klas. Dat brengt ons elke dag tot het soli Deo gloria! En dat is de
lijn van Calvijn. Hiermee zijn we in de school van Calvijn. Dat komt ook duidelijk uit in
de Acta van de Dordtse synode, zeventiende zitting. Op vrijdagmiddag, 30 november
1618, sprak de synode uit:
Opdat de Christelijke jeugd van haar tedere jaren aan, naarstig in de fundamenten
der ware religie onderwezen, en met ware godzaligheid vervuld moge worden, zo
moet deze drieërlei wijze van catechiseren waargenomen worden. In de huizen van
de ouders; in de scholen van de schoolmeesters; en in de kerken, van de predikanten, ouderlingen, en lezers, of ziekenbezoekers. ...
Scholen, in welke de jonge jeugd in de godzaligheid en fundamenten der
Christelijke leer behoorlijk onderwezen wordt, zal men niet alleen in de steden,
maar ook in alle dorpen oprichten.’
(Acta, p. 41/2)
Drieërlei catechese! Dat is de stem van Johannes Calvijn. In hoofdstuk 1 citeerden we
van dr. M.B. van ’t Veer:
Zo is het voor Calvijn allereerst een levensbelang voor de kerk, dat er goede scholen
zullen zijn, waarin onderricht zal worden gegeven naar het Woord des Heren. Want
de kennis Gods en de ware religie kan alleen bewaard worden ‘indien er scholen
worden opgericht, waarin de zaden van het goddelijk Woord worden gestrooid en
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zij, aan wie het ambt van onderwijzen zal zijn opgedragen, de kerk dienen’. ...
Het ging in deze stichting van Calvijn om de vorming van de ganse persoon, maar
deze vorming werd gezocht in een leven uit de waarachtige kennis Gods met als
doel de gloria Dei.
(Van ’t Veer 1941, p. 300v)
De kinderen te onderwijzen in ‘de vreze des Heren’ (ontzag voor God), dat is in een
levend geloof en een gelovig leven, was voor Calvijn een taak van de ouders, de school
en de kerk: een drievoudige samenwerking. Voor Calvijn was schoolonderricht erop
gericht de kinderen te leren God lief te hebben en de zonde te haten. Gezin, school en
kerk zijn verbonden met elkaar door een triangel van verantwoordelijkheden. En het
doel van hun drievoudige taak is: lof, eer en prijs zij God! Dit was de boodschap van
Calvijn, van de Dordtse synode, en van hen die zich in 1944 vrijmaakten en gereformeerde scholen oprichtten. Dit is nog steeds de boodschap van hen die gereformeerd
willen lesgeven. Gereformeerd, dat is in onderworpenheid aan de Bijbel en gebonden
aan de belijdenis. Gebonden, ook aan de DL.

De Dordtse Leerregels (1618/19)
Het eerste wat ons opvalt, is dat er geen vijf maar vier hoofdstukken zijn. Hoofdstuk 5
is eigenlijk hoofdstuk 4 omdat hoofstuk 3 en 4 zijn samengevoegd. De reden hiervoor
heeft met de Remonstrantie te maken. De Remonstrantie van 1610 was een algemene
verklaring waarin de aanhangers van Arminius (die een jaar tevoren was overleden)
hun standpunten samenvatten ten aanzien van vijf leerstukken. Als Remonstrantie
demonstreerde het stuk het tegenovergestelde van het gereformeerde geloof. Een jaar
later, in 1611, werd deze Remonstrantie beantwoord met een Contra-Remonstrantie
waarin de gereformeerden de remonstrantse bezwaren tegen de gereformeerde leer
bestreden. De Contra-Remonstrantie hield dus gewoon vast aan de gereformeerde leer.
En in het verlengde van deze Contra-Remonstrantie schreef de synode van Dordrecht
haar artikelen tegen de remonstranten, waarbij ze artikel 3 en 4 van de Remonstrantie
van 1610 combineerden, omdat in artikel 4 van die Remonstrantie uitkwam wat deze
in artikel 3 bedoelde.
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Remonstrantie 1610
[J. Faber e.a. 1958, p. 37/8]

Dordtse Leerregels 1618/19
[Gereformeerd Kerkboek, p. 473v]

I. God heeft besloten diegenen zalig te
maken die geloven en in dat geloof
volharden zouden.

I. God heeft een vast en groot aantal
mensen in Christus tot het heil uitgekozen overeenkomstig het vrije welbehagen van zijn wil (art. 7).
e Verkiezing hangt geheel af van Gods
genade.

e Onze verkiezing hangt voor een deel
   af van ons geloof.
II. Jezus Christus is gestorven voor allen
en ieder mens.

e Onze verlossing hangt voor een deel
af van onze keus haar te accepteren.

II. Jezus Christus is gestorven voor al
diegenen — en hen alleen — die de
Vader van eeuwigheid tot het heil heeft
uitverkoren en aan zijn Zoon heeft gegeven (art. 8).
e Verlossing hangt geheel af van Gods
genade.

III. Het is nodig dat de mens door God
in Christus door zijn Heilige Geest wordt
herboren.
IV.
Maar de medewerkende genade kan
worden weerstaan (‘is niet onwederstandelijk’).
e Onze wedergeboorte hangt voor een
deel af van onze reactie erop.

III/IV. De wedergeboorte geschiedt niet
op zo’n manier dat de mens, wanneer
God voor zijn deel het werk voltooid
heeft, nog steeds bij machte is al dan
niet wedergeboren te worden (art. 12).

V. Het is niet duidelijk of het mogelijk
is dat zij, die in Christus zijn, hun ‘in
Christus zijn’ kunnen verlaten.

V. Wat God betreft is het onmogelijk dat
de zijnen helemaal van het geloof en de
genade vervreemden, want zijn raadsplan kan niet veranderd en zijn belofte
niet gebroken worden (art. 8).
e Bewaring/volharding hangt geheel
af van Gods genade.

e Onze bewaring hangt voor een deel
af van onze volharding.
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De DL in de klas
DL I: Gods werk van verkiezing
Symmetrische kijk op predestinatie
Het jaar van de belijdeniscatechisatie zal ik nooit vergeten. Ik zat diep in de denkproblemen. Ik was heel dankbaar dat ik – uit genade – van Christus was en ik begreep heel
goed dat degenen die Christus verwerpen, later niet moeten klagen als Christus hen
verwerpt. Natuurlijk was ik erg onder de indruk van Gods liefde waarmee Hij de wereld
zo liefhad dat Hij zijn Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We kunnen onszelf niet redden. Dat kan een kind
begrijpen. Maar toen ik las van Gods eeuwige besluit van verkiezing en zijn eeuwige
besluit van verwerping, ging het licht uit. En het werd pas goed donker, toen ik las dat
God een serieus verbond kan hebben met iemand die Hij niet had uitgekozen. Hoeveel
vriendelijke mensen om me heen ook zeiden dat ik moest geloven wat ik niet kon begrijpen, het werd er niet lichter op. Natuurlijk kon ik wel begrijpen dat ik niet alles kan
begrijpen, maar ik wilde wel graag weten waarom dat dan zo is. In de boekjes werd alles
theoretisch uitgelegd, behalve wat men niet kon uitleggen. Dat moest je dan geloven.
Natuurlijk geloofde ik in Gods soevereiniteit. Voor mezelf was het een hele bemoediging te weten dat uit pure genade God geloof in mij werkt zonder mij. Gelukkig maar.
Ook begreep ik goed dat mijn geloof niet de grond is voor Gods verkiezing, maar de
vrucht ervan. Gelukkig maar. Gods eeuwig besluit van verkiezing had me blij kunnen
maken. Maar dat deed het niet, omdat ik niet een eeuwig besluit van verwerping kon
accepteren. Hoe kon God, die de wereld zo liefhad, van eeuwigheid besloten hebben
om mensen niet te laten geloven? Ik kon een God omhelzen die geloof werkt in de
harten van wie Hij verkiest. Maar hoe kon ik een God omhelzen die op dezelfde wijze
ongeloof werkt in de harten van wie Hij verwerpt?
Er zat niets anders op dan verder te studeren. Ik verdiepte me in de ideeën van het
infra- en supralapsarisme. Wat besloot God in zijn eeuwigheid eerst? Besloot Hij eerst
de mens te scheppen die zou vallen (-lapsus) en besloot Hij daarna (infra = onder) tot
de verkiezing? Dat is wat de infralapsaristen leren. In dat geval was Gods besluit tot
verkiezing nodig vanwege zijn besluit om de val van de mens toe te staan. Of besloot
God eerst (supra-) tot de verkiezing en besloot Hij daarna de val (-lapsus) van de mens
toe te staan? Dat is wat de supralapsaristen leren. In dat geval was Gods besluit de val
toe te staan nodig vanwege zijn besluit tot verkiezing. Van al dat getheoretiseer werd ik
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ook niet veel vrolijker. U kunt wel begrijpen dat ik er niet meer uitkwam. Hoe kon mijn
God en Vader besluiten tot mijn val? Ja, zelfs besluiten om mensen vanwege die val
voor eeuwig te verdoemen?
Toen las ik over Arminius. Volgens hem wist God van tevoren wie er zouden geloven en
volharden. Op basis van dat voorzien geloof besloot Hij hen te redden. God wist ook
van tevoren wie er niet zouden geloven. Op basis van dat voorzien ongeloof besloot
Hij hen te verwerpen. Dat was voor mij het antwoord. Wij zijn geen marionetten en
niemand is gedoemd verloren te gaan. Inderdaad, hoe kan een rechtvaardige God
aan het eind van de tijden hen straffen die niet konden geloven, omdat ze niet waren
verkoren? Licht aan het einde van de tunnel. Toen ik hoorde dat Arminius’ gedachten
totaal niet gereformeerd waren, bleef het donker. Hoe kon ik belijdenis van mijn geloof
afleggen in de gereformeerde kerk als die kerk de voor de hand liggende conclusie van
Arminius verwerpt? Ik heb het over mijn worsteling uit de beginjaren ’70.
Mijn vader kwam met de oplossing. ‘Waarom lees je niet elke avond een artikel van
de DL? Daar ben je ongeveer twee maanden mee bezig. Ongetwijfeld vind je in deze
belijdenis de antwoorden op je vragen. En vergeet alsjeblieft niet de schriftbewijzen
in hun context te lezen.’ Tot op vandaag kan ik moeilijk onder woorden brengen hoe
fantastisch die ontdekkingsreis was. Na zoveel jaren voel ik nog steeds dezelfde sensatie. Het aangrijpende was niet alleen Gods verbazingwekkende genade. Daaraan had
ik geen moment getwijfeld. Maar ik ontdekte hoe fout zowel het infralapsarisme als het
supralapsarisme is. Hoe durven mensen met hun aan tijd en ruimte gebonden hersenen
Gods beslissingen van eeuwigheid te vangen in hun menselijke concepties van chronologie en menselijke concepties van causaal redeneren?
Ook ontdekte ik dat zowel het zogenoemde ‘hypercalvinisme’ als het arminianisme,
dat ik op m’n zoektocht tegenkwam, niet juist kan zijn. Beide bouwen hun theorie op
wat ze zien als een bepaalde symmetrie in de predestinatie. Pre-destinatie betekent
letterlijk: voor-bestemming. God heeft alles van tevoren al een bestemming gegeven.
Symmetrische predestinatie ziet twee gelijkwaardige en tegenovergestelde kanten van
Gods voorbestemming: Gods besluit van verkiezing en zijn besluit van verwerping, die
elkaar in balans houden. De ‘hypercalvinist’ zegt: verkiezing is Gods eeuwig besluit
dat bepaalde mensen bestemt voor de hemel; verwerping is Gods eeuwig besluit dat
bepaalde mensen bestemt voor de hel. We kunnen wel begrijpen dat Arminius deze
leer bestreed. Het drama is echter dat hij in zijn verdediging van Gods rechtvaardigheid
uitkwam bij een contrasymmetrie: God verkoos hen die zouden geloven; God verwierp
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hen die niet zouden geloven.
Bij het lezen van de DL – wat meer tijd vroeg dan twee maanden, omdat ik ook het
gedeelte van de Veroordeling bestudeerde – ontdekte ik hoe verkeerd deze symmetrische kijk op de predestinatie is. De DL openden mijn ogen, of beter, de Heilige Geest
gebruikte al de schriftbewijzen in de DL om mijn ogen te openen. Het is waar, er is een
eeuwig besluit van verkiezing en een eeuwig besluit van verwerping, maar deze zijn
niet symmetrisch. In het schema hieronder kunt u dat zien. In de woorden van onze
confessie:
Overeenkomstig [Gods] besluit vermurwt hij in zijn genade de harten van de
uitverkorenen, hoe hard die ook zijn, en buigt Hij ze om te geloven. Maar volgens
datzelfde besluit laat Hij hen die niet zijn uitverkoren, uit kracht van zijn rechtvaardig oordeel over aan eigen slechtheid en hardheid (DL I,6).
Dus, de verworpenen zijn de niet-uitverkorenen die gelaten worden in de gemeenschappelijke ellende waarin ze zichzelf door hun eigen schuld gestort hebben (I,15).

Arminius

“Hyper-Calvinist”
eeuwig besluit
van verkiezing

eeuwig besluit
van verwerping

eeuwig besluit
van verkiezing

eeuwig besluit
van verwerping

geloof

ongeloof

geloof

ongeloof

Dordtse Leerregels
allen onder de vloek
************ *
********** ** ***** **
***** ***** ****
*****
****** ** *** ***
********** ******* ***
******
****** ****** **********
verwerping =
de rest wordt in hun val gelaten
(verdiende straf)
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verkiezing = gekozen door God
uit soeverein welbehagen
(onverdiende genade)

**** *****
**** ****
**** * * *
**** *****
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De DL openen met deze woorden:
Alle mensen hebben in Adam gezondigd en verdienen Gods vloek en de eeuwige
dood. Daarom zou God niemand onrecht gedaan hebben, als Hij besloten had het
hele menselijke geslacht aan zonde en vervloeking over te laten (I,1).
Dat is wat ik in het overzicht wil duidelijk maken.
Hoewel de synode besloten had dat de Leerregels de opzet van de Remonstrantie van
1610 zouden volgen, toch beginnen de DL niet met Gods besluiten van eeuwigheid,
zoals in de Remonstrantie, maar met waar de Bijbel start, dat is met het concrete historische feit van de zondeval hier op de door God geschapen aarde.
In dit verband is het leerzaam ook het Slotwoord van de DL te bestuderen (Geref.
Kerkboek, p. 505/6). Daar lezen we dat de gereformeerde kerken ‘niet alleen niet
belijden, maar ook van harte en vol afschuw verwerpen’ wat de remonstranten het volk
hebben willen wijsmaken, namelijk dat:
met de leer van de gereformeerde kerken over de voorbeschikking ‘wordt beweerd,
dat God enkel en alleen door zijn wilsbeschikking en zonder te letten op, of rekening te houden met enige zonde, het grootste deel van de wereld voorbeschikt en
geschapen heeft tot de eeuwige ondergang.
De verwerping is op dezelfde manier de oorzaak van het ongeloof en de goddeloosheid als de verkiezing de bron van het geloof en de goede werken is.’
We weten inmiddels dat dit niet de gereformeerde leer is. De DL verafschuwen die
symmetrische kijk op voorbeschikking.
Hiermee staan de DL in de traditie van Calvijn. Zelf zou ik het ‘hypercalvinisme’ geen
calvinisme willen noemen. Dr. R.C. Sproul verkiest de term ‘subcalvinisme’ of zelfs ‘anticalvinisme’ en verwijst naar wat Calvijn zelf schrijft in zijn traktaat over Gods eeuwige
predestinatie:
Als we ons echt het evangelie niet schamen, dan kan het niet anders of we erkennen ook wat daarin openlijk wordt verkondigd: dat God naar zijn eeuwig goeddunken (waarvoor geen andere oorzaak was dan zijn eigen voornemen) hen in wie
Hij een welbehagen had, bestemd heeft tot redding, verwerpende heel de rest; en
dat Hij hen die Hij gezegend heeft met deze vrije aanneming tot zonen, door zijn
Heilige Geest verlicht, opdat ze mogen ontvangen het leven dat hun in Christus
wordt aangeboden; terwijl anderen, die in ongeloof willen voortgaan, verstoken
gelaten blijven van het licht van geloof, in totale duisternis.
(R.C. Sproul 20052, p. 158/9; zie ook: www.reformed.org; mijn vertaling)
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Dus, volgens Calvijn gaat God de verworpenen voorbij en laat Hij hen in hun val,
hen overlatend aan hun eigen boze plannen en keuzes tegen Hem en zijn Woord. De
symmetrische visie op Gods voorbeschikking is niet calvinistisch!
Waarom besteed ik hier zoveel aandacht aan? Omdat ik uit ervaring weet wat de gevolgen kunnen zijn van een verstoorde kijk op Gods predestinatie. Het kan onze jeugd in
geestelijke problemen brengen. Hoeveel jongeren hebben de Gereformeerde Kerken
niet verlaten juist vanwege een verkeerd idee van Gods verkiezing? Hoeveel ouderen
die zich nooit verdiept hebben in de DL, krijgen ineens een spirituele kick van het ongereformeerde evangelicalisme? Omarmd door arminiaanse evangelischen vinden ze dan
rust, totdat ze bemerken dat ook hun visie denkproblemen oplevert. Want als de machtige God mensen verwerpt op grond van hun ongeloof, dat Hij nota bene al voorzag,
waarom was Hij dan niet bij machte dat ongeloof te voorkomen? Als de liefdevolle God
mensen verwerpt op grond van hun ongeloof, waarom heeft Hij dan niet in liefde hun
voorzien van geloof? Elke symmetrische benadering brengt mensen in de problemen.
Ook de school mag onze jongeren de rijkdom van de DL leren kennen!
Christus: ‘de spiegel der verkiezing’
Het beeld is van Calvijn. Christus is de spiegel waarin we onze verkiezing zien
(Institutie, III,24,5). Kijken we in onze eigen spiegel, dan zien we verdorvenheid. Kijken
we naar onze Heiland, dan zien we verlossing. Gezin, school en kerk kijken samen in die
spiegel. Dat voorkomt in ieder geval twee dingen. Het voorkomt zelf-twijfel: Christus is
de spiegel van de verkiezing. Het voorkomt ook zelf-rechtvaardiging: Christus is de spiegel van de verkiezing.
In Christus komen verkiezing en verbond bij elkaar. De verkiezing is in Christus: we
mogen zeker zijn van Gods keuze voor ons. En Christus heeft het verbond voor eeuwig
rechtskracht verleend: we mogen zeker zijn van Gods relatie met ons. Daarom behoren godvrezende ouders niet te twijfelen aan de verkiezing en het behoud van hun
verbondskinderen die God zeer jong uit dit leven wegneemt (I,17). In Christus hebben
verbondskinderen zekerheid van hun verkiezing. In Christus, dat wil zeggen, niet automatisch. Verbondskinderen zijn niet automatisch verkoren. We weten maar al te goed
dat er helaas ook bondsbrekers zijn. Als Esau hadden ze eens de voucher van verlossing
ontvangen, maar uit ongeloof hebben ze die later verknipt.
De Here kwam naar ons en onze kinderen toe met echte gaven en ernstige opgaven.
We houden onze kinderen voor om dat verbond nooit te verbreken. En omdat kinderen
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die God zeer jong uit dit leven wegneemt, dat natuurlijk niet hebben gedaan, hoeven
– nee, de belijdenis zegt het veel sterker: moeten godvrezende ouders niet twijfelen aan
de verkiezing van hun jonggestorven verbondskind. De DL staan daarbij stil, omdat de
remonstranten ook ten aanzien hiervan het volk hebben willen wijsmaken dat de gereformeerden het volgende leren:
Veel onschuldige kinderen van de gelovigen rukt God van de moederborst weg en
werpt ze als een tiran in het helse vuur, zonder dat het bloed van Christus, de doop
of het gebed van de kerk bij de doop hen kan helpen (Slotwoord DL, p. 505).
Ook hiervan geldt: dit is dus niet wat de gereformeerden leren, zoals ook blijkt uit DL
I,17. We belijden daar dat Gods Woord ons ervan verzekert ‘dat de kinderen van de
gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waartoe
zij met hun ouders behoren.’
Als een van de leerlingen aan juf vertelt dat mamma een kindje in haar buik heeft,
dan weten ze alle drie dat dat kleine mensje Gods kind is. Waarom? Uit kracht van het
verbond dat zo krachtig is vanwege Christus. En als dezelfde leerling een paar maanden later met tranen in haar ogen juf vertelt dat mamma geen kindje meer heeft, dan
troost de juf met: ‘Je kleine broertje is in de hemel bij de Heer.’ Kijk naar Christus, de
spiegel van de verkiezing.
Ongeboren en doodgeboren kindertjes van gelovige ouders horen erbij, niet vanwege
een veronderstelde wedergeboorte van het kind of een vrome ervaring van de ouders,
maar vanwege de rotsvaste verbondsbelofte van God. En wat gebeurt er dan met
kindertjes van ongelovige ouders? Dat laten we bij de Here God, die rechtvaardig is
en barmhartig. Dit zijn de twee karakteriseringen uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis,
artikel 16, over Gods eeuwige verkiezing: Hij is barmhartig en rechtvaardig.
En hiermee hebben we de verbinding tussen het eerste en tweede hoofdstuk van de DL.
Hoofdstuk II opent met: ‘God is niet alleen volkomen barmhartig, maar ook volkomen
rechtvaardig.’ Je kunt het ook zo zeggen: Gods barmhartigheid is rechtvaardig, want
Christus heeft alles betaald; Gods rechtvaardigheid is barmhartig, want Christus heeft
alles betaald.
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DL II: Gods werk van verlossing
Christus’ offer
Hoe komt het toch dat er mensen zijn die geloven dat Christus voor alle mensen is
gestorven? Allereerst, dit lezen ze in 1 Johannes 2:2, waar staat dat Jezus Christus de
verzoening is voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor die van de
hele wereld. Ze lezen hier dat Christus de verzoening van de hele wereld is. Hij stierf
dus voor die gehele wereld, voor alle mensen. Dat niet alle mensen in Hem geloven,
dat wil zeggen, zijn universele offer niet aannemen, is hun eigen fout. En hier hebben
we een tweede reden waarom er zijn die geloven dat Christus stierf voor alle mensen.
Deze opvatting doet volgens hen recht aan Gods billijkheid. Hij is niet die wrede God
die er de oorzaak van is dat mensen niet geloven. Zoals we eerder gezien hebben, het
klinkt logisch.
Het populaire arminiaanse evangelicalisme redeneert in dezelfde lijn: als Christus niet
gestorven is voor iedereen, dan kan niet iedereen zalig worden. Dan doet God mensen
ter wereld komen die al bij voorbaat verdoemd zijn. Een God van liefde zal dat evenwel
niet doen. Hij biedt iedereen zijn geschenk van redding aan. Wie dat geschenk niet
aanneemt, kan dat alleen zichzelf verwijten, niet God.
Laten we eens de twee redenen voor deze arminiaanse kijk op Christus’ offer bij langsgaan. Ik begin met de tweede reden, die van de ongelimiteerde verzoening, die bedoeld
is om Gods rechtvaardigheid te verdedigen: God straft alleen diegenen die het offer
van verlossing verwerpen. We hebben al eerder gezien dat deze visie uiteindelijk God
toch niet verdedigen kan. Want als God almachtig is, waarom zorgt Hij er dan niet voor
dat alle mensen Christus’ offer aanvaarden? De DL bieden een andere logica, die gebaseerd is op al de Schriften. Een logica die ons trouwens niet echt lekker ligt, omdat ze
een open zenuw raakt: onze zonden en ellende. De DL beginnen niet ‘hoog’moedig in
de hemel met de pretentie Gods besluiten eventjes door te lichten. Nee, ze beginnen in
ons ‘laag’land, in onze ellende buiten het paradijs, waar we in Adam onze verantwoordelijkheid hebben misbruikt. Allen liggen onder de vloek. Dan blijft er maar één logica
over: wat een wonder van genade dat er toch zovelen in Christus zijn gered. Wie wil
dan niet in dankbaarheid Hem dienen en het evangelie van de daken roepen?
Toch kunnen we nog steeds vragen: ‘Wat, als God Adam zo had geschapen dat hij
zijn verantwoordelijkheid niet verkeerd kon gebruiken?’ Dan zou iedereen erbij horen.
Ik zou alle opvoeders willen aanmoedigen deze vraag niet uit de weg te gaan met de
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kinderen. Vragen zoals deze leven bij hen, al dan niet latent. Als God alles zo goed had
geschapen, inclusief de mens, waarom kon de mens dan van hemzelf en zijn milieu zo’n
zootje maken?
Het is goed om met de leerlingen deze vraag te analyseren. Als we er goed naar luisteren, dan ontdekken we dat hier iemand spreekt die zich feitelijk boven God heeft
gesteld. Als de mens schepper was geweest, dan zou hij het wel beter hebben gedaan.
Verder, zo iemand plaatst zichzelf ook boven de Bijbel, die ons leert hoe God alles heeft
geschapen met het oog op zijn doel met deze zijn wereld.
We moeten ook niet vergeten dat iedereen die zegt dat zonde het gevolg is van het
feit dat God blijkbaar niet alles zo perfect had geschapen, dat alleen maar kan zeggen
omdat God hem zó heeft geschapen dat hij dat kan zeggen. Als God ons had geschapen als machines, robots of computers, dan zouden bovengestelde vragen niet eens bij
ons opkomen. Dan zouden eventuele fouten inderdaad het gevolg zijn geweest van een
imperfecte schepping.
Maar God heeft de mens niet geschapen tot zijn marionet, maar tot zijn beeld. Hij
schiep ons met een eigen verantwoordelijkheid, met een geweten, met een verstand
en wil om van harte ja tegen Hem te zeggen. Ja, en ook met de mogelijkheid om nee
te zeggen. Als dat vermogen er niet was geweest, dan waren we niet meer dan robots
geweest, marionetten. In dat geval hadden we God trouwens niets kunnen verwijten,
omdat robots dat nu eenmaal niet kunnen. God heeft ons geschapen met een verstand
en wil, met een gevoel en geweten, die veel mensen dan gebruiken om Hem te bestrijden. Dat is toch wel erg zwak.
Ik noemde twee redenen waarom er mensen zijn die ons willen doen geloven dat
Christus is gestorven voor alle mensen. De tweede was om God te verdedigen. Maar
dat lukt ons natuurlijk niet. De eerste was omdat 1 Johannes 2:2 volgens hen toch
duidelijk leert: Christus is gestorven voor de hele wereld, voor alle mensen. In dit
verband is het echter frappant dat de DL in II,3 juist deze tekst aanhalen in hun strijd
tegen Arminius. Zowel de remonstranten als de gereformeerden noemen deze tekst als
bewijs voor hun opvatting. Reden genoeg om 1 Johannes 2:2 eens wat van dichtbij te
bekijken.
In het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief benadrukt Johannes dat het bloed van
Jezus Christus ons van al onze zonden reinigt (1:7). Hij is de verzoening (het offer van
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genoegdoening) voor alle zonden: de zonden van Johannes, van de gelovige geadresseerden (1:1-4), ja, Christus is de verzoening voor de zonden van gelovigen waar ook
ter wereld. Christus’ offer is van kracht ‘tot aan de einden der aarde’.
1 Johannes 2:2 zegt niet dat Christus stierf voor de hele wereld, maar dat zijn dood
– en ik verwijs naar de woorden van II,3 – meer dan genoeg is om de zonden van de
hele wereld te verzoenen. De kracht en de waarde van zijn offer zijn oneindig. Christus
is niet maar een potentiële Redder van iedereen, maar de werkelijke Redder van al
de zijnen. Geen gelovige waar ook ter wereld hoeft te twijfelen aan de kracht van het
kruis. Geen kind kan tegen zijn vriendje in de straat zeggen: ‘Er is geen plaats voor
jou in de kerk.’ De kerk is nooit vol. Niemand zegt evangeliserend tegen een ander: ‘Ik
weet niet of er ook een plaatsje bij God is voor jou.’ Wat we wel zeggen, is: ‘Als je door
Gods Geest geraakt in Christus gelooft, weet dan tot je troost dat je redding al geboekt
stond’ (Op. 13:8). Degenen die de belofte van het evangelie gelovig aannemen, die
weten zich bemoedigd kinderen van God te zijn. Zij mogen weten dat de beslissing niet
viel toen zij Christus omhelsden, maar toen Christus hen omhelsde, op Golgota. Daar
stierf Hij voor al de zijnen die de Vader Hem gegeven had (Joh. 17:2,9) en die Hij heeft
liefgehad tot het einde (Joh. 13:1).
Verbondskinderen getuigen
We zijn aangekomen bij het al eerder genoemde artikel 5 van hoofdstuk II. De belofte
van het evangelie van sola gratia moet openlijk verkondigd worden met het bevel zich
te bekeren en te geloven. Dit is verbondstaal. Wij en onze kinderen hebben prachtige
verbondsbeloften en praktische verbondsbevelen ontvangen. Gezin, school en kerk zien
de jongeren als verbondskinderen. Niet als wedergeborenen totdat het tegendeel blijkt.
Ook niet als onwedergeborenen totdat het tegendeel blijkt. We benaderen onze leerlingen op school niet als subjecten van verkiezing (zij die verkoren zijn), noch als objecten
voor verlossing (zij die zalig moeten worden), maar we beschouwen hen als kinderen
van het verbond. Ze horen erbij omdat ze deel zijn van Christus’ lichaam. Ze horen
thuis bij Gods volk dat behouden wordt in Christus en geheiligd door de Heilige Geest.
Verbondskinderen hebben de belofte van het evangelie ontvangen, en die belofte komt
nooit zonder het bevel van geloof en bekering.
We benaderen onze leerlingen – verbondskinderen – als leden van Christus, als schapen van zijn kudde, dat is de kerk. We zien hen als gedoopte kinderen die het teken
en zegel van Gods verbond hebben ontvangen, dat is van de belofte van leven met
Christus en het bevel te leven voor Christus. Als we het bevel van de belofte wegne-
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men, dan komen we terecht bij verbondsautomatisme: we weten toch wel dat we gered
zijn. En als we de belofte wegnemen van het bevel, dan komen we terecht bij verbondsonzekerheid: we weten niet of we wel gered zijn. Wij belijden echter dat Gods beloften
en bevelen samen komen.
En hier hebben we een van die prachtige taken van de school: het evangelie vertellen.
Zo heeft de school zoveel te vertellen. Van vertellen krijgen de leerlingen nooit genoeg.
We vertellen het evangelie van de oudtestamentische profetie en de nieuwtestamentische vervulling. Het evangelie van de komst van de Messias, afgebeeld door offers
en andere tempelceremoniën. Het evangelie van de kribbe, het kruis en de kroon. De
belofte van dat evangelie wordt elke dag verteld, moet openlijk worden verkondigd,
zegt artikel 5. Het oorspronkelijke Latijnse woord voor ‘verkondigen’ hier is annuntiare
(vergelijk het Engelse ‘to announce’) dat letterlijk betekent: vertellen, rapporteren,
nieuws uitbrengen. Het Goede Nieuws moet uitgaan naar de kinderen en van de kinderen naar buiten.
De DL gebruiken hier in artikel 5 voor ‘openlijk verkondigen’ niet het woord voor
‘preken’ zoals in V,14 (en in de HC, vr./antw. 65). De verkondiging hier is niet alleen
door de prediking, maar door het getuigenis van alle profeten en profetessen. Wat een
hoge roeping om de roep uit de hoge openlijk te verkondigen. Toen de schatbewaarder
van de Kandake Filippus vroeg naar de betekenis van Jesaja 53, ontvouwde deze de
grootste schat voor deze Ethiopiër: ‘het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst
als uitgangspunt nam’ (Hand. 8:35). En zo vader, zo dochters. We lezen in Handelingen
21:9 dat ook Filippus’ vier dochters de gave van de profetie bezaten. Joël had het al
gezegd dat de Heilige Geest ook op dochters zal worden uitgestort. Allemaal zijn we
profeten en profetessen die de belofte van het evangelie openlijk verkondigen. Een van
de wapens om satan te overwinnen is ons getuigenis (zie ook Op. 12:11).
Als getuigen van de waarheid leren we ook onze jongeren te getuigen van de waarheid. Waarheidsgetuigen van Gods Woord: het schriftgeworden Woord, de Bijbel, en het
vleesgeworden Woord, Jezus Christus. En Johannes zag de zielen van hen die onthoofd
waren omdat ze profetisch voor Christus waren opgekomen, priesterlijk voor Hem
hadden geleefd, en nu koninklijk met Hem heersten (Op. 20:4-6).
Het kruis
Boven hoofdstuk II van de Leerregels staat: ‘De dood van Christus en onze verlossing
daardoor’. Er is geen verlossing dan door Christus. Het gaat om het kruis. Geen enkele
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religie redt het. Zonder Christus is er geen redden aan. Dat is de kernboodschap op
school in een postmoderne tijd waarin velen menen dat uiteindelijk alle religies bij God
uitkomen. Michael Green maakt in zijn boek But don’t all religions lead to God? op
overtuigende wijze duidelijk dat dat onzin is. Hij noemt het bespottelijk te veronderstellen dat alle religies tot God leiden, waar het boeddhisme gelooft dat er niet eens een
God bestaat, de islam Hem ver verwijdert en het hindoeïsme uitgaat van verdwijning
na vele incarnaties.
In feite kan geen enkele religie bij God uitkomen. Hij is te groot en wij te zondig.
Velen die betogen dat alle religies tot God leiden, komen met het beeld van een
berg met daarop vele wegen die naar de top voeren. Het maakt niet uit welke route
je neemt: ze komen allemaal uit bij de top. ...
Echter, ik wil graag een andere analogie voorstellen. Wat, als we de werkelijkheid
vergelijken met mensen die hun weg proberen te vinden door een doolhof? Er zijn
vele doodlopende wegen die ons niet uit de doolhof voeren. Er is maar één uitweg.’
(M. Green 2002, p. 19ff; mijn vertaling)
Weet ik veel...
‘U bent geselecteerd, meneer.’ Waarschijnlijk kijk ik wat onnozel, want onmiddellijk houdt ze me een kaart in vier talen voor. ‘Kunt u Engels lezen?’ Ja, denk ik, dat
zal toch wel na zeven jaar Australië. Ik knik en lees dat de veiligheidsdienst van de
luchthaven mij heeft uitgekozen om m’n handbagage te doorzoeken en mij wat
persoonlijke vragen te stellen. Inderdaad, ik ben weer op weg naar Tasmanië en
evenals de vorige keer – je weet wel, toen mijn koffer kwijt was – draait alles weer
om m’n bagage.
Ik sta dus op de luchthaven in Melbourne voor één van de veiligheidsbeambten
en open m’n handkoffer. Ogenblikkelijk valt haar oog op het handboekje van de
Australische kerken. ‘Wat is uw beroep?’ Ik vertel haar dat ik in Tasmanië docenten ga trainen op het gebied van godsdienstonderwijs. ‘Theologie, ja, ik ben zeer
geïnteresseerd in theologie,’ laat ze me weten, ‘ik ben een agnosticus, weet u wel.’
Nu moet ik toch even alle zeilen bijzetten. Godsdienstonderwijs–theologie–interesse–agnosticus. Gelukkig is het woord agnosticus doorzichtig: a-gnoosis betekent
namelijk niet-kennen. Een agnosticus weet niets zeker daar verschillende religies
verschillende waarheden claimen. ‘Ook het christendom kent vele tegenstrijdige
zekerheden,’ merkt ze fijntjes op.
Terwijl ze met de detector verder over m’n Bijbel speurt, denk ik slim te zijn: ‘Dus u
weet zeker dat u niets zeker weet?’ Ze kijkt me aan met zo’n mij-krijg-je-niet-kleinblik. Fout begin dus. En dat terwijl ik m’n collega’s altijd voorhoud: try to win the
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person, not your point. ‘Inderdaad,’ zegt ze, ‘hoe kun je zeker weten wie de waarheid
spreekt als ieder ieder tegenspreekt? Hoe weet u zeker dat Maria Magdalena geen
kind van Jezus had?’ Vriendelijk wijs ik op de Bijbel. ‘Er staat geschreven... Daar
staat het, de waarheid over de Waarheid, Jezus Christus. Maar velen willen meer
weten of het beter weten dan de Bijbel en verzinnen spannende en smeuï...’ Ze
onderbreekt me: ‘Welke Bijbel gelooft u? Het Nieuwe Testament?’ ‘De hele Bijbel:
Oude en Nieuwe Testament!’ ‘Maar u weet toch zelf ook wel dat er grote verschillen
zijn tussen het Oude en Nieuwe Testament?’
De rij achter me groeit. Ik moet dus snel zijn. Ik weet ook dat de beste slotzin
me pas in het vliegtuig te binnen zal schieten. ‘Als je de Bijbel eerbiedig van het
begin tot het einde leest, dan ontdek je dat hij zelf aangeeft wat blijvend is en wat
veranderd is, en waarom. Het gaat allemaal om Jezus Christus. Alle andere religies
verkondigen zelfverlossing, maar er is geen redden aan zonder Jezus, de enige
Redder.’ Ze beaamt het eerste gedeelte van de laatste zin, maar negeert het slot
over de enige zekerheid tot behoud.
Nee, ze wist het niet zeker. Hoewel mijn openingszin gevoeliger had gekund, hij is
wel waar. Hoe weet je zeker dat er geen zekerheid is? Als er geen zekerheid is, dan
weet je ook niet zeker dat er geen zekerheid is, tenzij je je eigen standpunt als absoluut zeker verheft. Maar dan kom je weer uit bij wat alle andere religies verbindt, en
dat is: je moet het zelf oplossen. Maar er is geen vergeving van zonden en eeuwig
leven buiten Christus om.
En ja hoor, ik was de lucht nog niet in, of de perfecte slotzin kwam boven. Ik had
natuurlijk tegen de veiligheidsbeambte moeten zeggen: ‘Veilig in het vliegtuig is
veel; veilig in Jezus’ armen is alles.’
(Mijn column in Stimulans van augustus 2007)
Er is maar één weg, de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6). Niet een godsdienst
leidt tot God, Gods Zoon doet dat. Dat mag doorklinken in de klas. Dat vertellen we de
volgende generatie. Dan zingt het ‘triangel’-koor:
Want U bent mijn verwachting, HERE.
Vanaf de moederschoot bent U mijn steun in nood.
U geldt mijn lof, U zal ik eren,
U die mijn hele leven mijn helper bent gebleven.
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Uw grote daden zal ik prijzen.
HEER, uw gerechtigheid verkondig ik altijd.
U wilde mij steeds onderwijzen.
Van jongs af mocht ik leren uw wonderen te eren.
Blijf in mijn laatste levensjaren mij steunen als voorheen.
HEER, laat mij niet alleen.
Ik meld, als U mij nog wilt sparen, aan komende geslachten
uw werk, uw grote krachten.
(Ps. 71:4,9,10 ber.)
Johannes 10
We willen nog even terugkomen op de evangelische tekst van Billy Graham aan het
begin van dit hoofdstuk. De kern van zijn boodschap was: Gods aanbod is voor jou mits
jij dat aanneemt. Als je Gods geschenk van redding aanvaardt, dan worden je zonden
vergeven. Als je Christus ontvangt, dan word je een kind van God.
We hebben al verschillende keren deze redeneerlijn bestreden. Geloof is niet de grond
van verkiezing, maar de vrucht ervan. De Bijbel leert ons dat Christus stierf voor wie
de Vader Hem gegeven heeft (Joh. 13 en 17). Hij kwam om zijn volk te redden (Mat.
1:21). Tot geloof komen zij die voor het eeuwige leven bestemd zijn (Hand. 13:48).
Gods redding is geen amen op ons geloof, maar ons geloof is amen op Gods redding,
gewerkt door de Heilige Geest. Hij bewerkt de wil tot geloof in ons (Fil. 2:13).
In dit verband willen we wijzen op Johannes 10 waarnaar hoofdstuk II van de DL drie
keer verwijst. We belijden dat het Gods wil was dat Christus het geloof zou schenken,
‘de reddende gave van de Heilige Geest’, aan hen die God aan Hem gegeven had, en
dat Hij hen tot het einde toe trouw zou bewaren en hen ten slotte stralend zonder vlek
of rimpel voor Zich zou plaatsen’ (art. 8).
Het is de drie-enige God die het geloof in ons bewerkt. We zijn geen kinderen van God
geworden, omdat wij eerst zijn roep hebben aanvaard. We waren al kind van God in
de schoot van onze gelovige moeder. Zoals de lammetjes bij de kudde horen vanaf het
allereerste begin, zo zijn we Gods kinderen vanaf het allereerste begin van ons leven.
We worden geen schapen als we naar de stem van de Herder luisteren. We zijn zijn
schapen die luisteren naar zijn stem. ‘Ik geef ze eeuwig leven,’ zegt Jezus, ‘ze zullen
nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven’ (Joh. 10:28).
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Wij en onze kinderen zijn bekend bij onze Redder. Zal Hij, die zijn leven gaf voor ons,
ons vergeten? Zal de God van het verbond die ons bij onze naam geroepen heeft, onze
naam niet meer weten? Zal de Heilige Geest die in ons woont, niet weten waar we
wonen?
DL III/IV: Gods werk van wedergeboorte
Woord en Geest
We belijden dat God de bekering bewerkt door zijn Geest en Woord. In zijn repliek aan
de roomse Jacopo Sadoleto op 1 september 1539 verwijt Calvijn de kardinaal dat hij
de Heilige Geest losmaakt van het Woord. Sadoleto, die beweerde dat de kerk rechtstreeks door de Geest van Christus wordt geleid, vergat hiermee dat de Here zelf aan
zijn kerk zijn Woord toevertrouwt. Calvijn:
Omdat Hij voorzag, hoe gevaarlijk het is, maar steeds op de Geest zich te beroepen,
zonder op het Woord acht te geven, heeft Hij, ja wèl de leiding der Kerk door de
Heilige Geest beloofd, maar Hij heeft die leiding aan het Woord gebonden, opdat
zij niet in onzekerheid en onbestendigheid zou opgaan.
In deze zin spreekt Christus: Wie Gods Woord hoort, die is uit God; het zijn Zijn
schapen, die Zijn stem als de stem van de herder erkennen; wie echter een andere
stem volgt, behoort een vreemde toe (Joh. 10:27). In deze zin ook verkondigt de
Geest door de mond van Paulus: De Kerk is ‘op het fundament der apostelen en
profeten gebouwd’ (Ef. 2:20). Verder: de Gemeente ‘is gereinigd met het bad des
waters door het Woord’ (Ef. 5:26). Duidelijker nog vernemen wij door de mond van
Petrus: ‘die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwigblijvende Woord Gods’ (1 Petr. 1:23). Eindelijk: waarom wordt in de prediking van
het Evangelie zo dikwerf Gods Rijk genoemd, wanneer het niet de scepter zou zijn,
waarmee de hemelse Koning Zijn volk regeert? ...
Door twee partijen, die hemelsbreed van elkaar verschillen, worden wij aangevallen.
Want waarin gelijkt nu die van den Paus uiterlijk op die van de Wederdopers? En
toch – hieraan kunt gij zien, hoe de duivel zich nooit zo de dekmantel kan omslaan,
of hij verraadt zich toch nog met een klein plekje: beide voeren hetzelfde hoofdwapen tegen ons. Wanneer zij namelijk tot vervelens toe met het woord ‘Geest’ schermen, beogen zij daarmee niets anders dan het oprichten van hun eigen leugengebouw op het graf van het verworpen Woord Gods.
En gij, Sadolet, moet het schandmerk dragen, dat gij de Geest door de scheiding
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van het Woord ingebrand hebt. Want gelijk zij, die de weg naar God zoeken, zonder
wegwijzer op een kruisweg staan, voelt gij U genoopt, de vraag op te werpen, of
het beter is, het gezag der Kerk te volgen dan wel te luisteren naar de uitvinders
van een nieuwe geloofsleer, zoals gij dat noemt. Indien gij wist of althans Uw
wetenschap niet begraven wildet, dat de Geest wel de Kerk verlicht, om haar het
verstaan van Gods Woord te schenken, doch dat dit Woord haar als toetssteen voor
alle leringen dienen moet, hadt gij dan ook zulk een spitsvondige en slimme vraag
gesteld? Leer dan uit deze poging, dat het even nadelig is, met de Geest zonder het
Woord te pronken, nadat het verworpen is, als het Woord zonder de Geest uit te
dragen.
(L. Janse (red)., Stemmen uit Genève, bundel III, 1967, p.203/4)
Het was het Woord van de Geest dat centraal stond in de eerste Johannes Calvijnschool: ‘Het Woord is dicht bij u’ (Rom. 10:8). De Reformatie benadrukte het Woord
in deze tekst tegenover de middeleeuwse scholastiek, die geloofde in een werkelijke
god in deze wereld, die moest worden begrepen door ons goddelijke verstand. En
de Reformatie benadrukte het dicht bij u tegenover de middeleeuwse mystiek, die
geloofde in een werkelijke god buiten deze wereld die moest worden ervaren door onze
goddelijke ziel.
De Geest komt met zijn Woord, de Bijbel. Het is de Geest met zijn Woord, die geloof
werkt en versterkt. Het is het Woord van de Geest van Christus die ons herderlijk leidt
en weidt en vijanden krachtig bestrijdt. Uw stok en staf, o Goede Herder, geven ons
moed en helpen ons verder! Dat is wat wij en onze kinderen nodig hebben, thuis, op
school en in de kerk.
Johannes 3
Hoofdstuk III/IV van de DL verwijst drie keer naar Johannes 3. De Here Jezus geeft
daar Nikodemus een lesje. Christus kennen en versteld staan van zijn wonderen, zoals
Nikodemus deed, is niet genoeg. Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk
van God zien. Voor opnieuw gebruikt Jezus het Griekse woord ‘anoothen’, dat eigenlijk
twee betekenissen heeft: ‘opnieuw’ en ‘van boven’. Nikodemus moest begrijpen dat zijn
geboorte over moest, van boven komen moest.
Onze eerste geboorte was menselijk: een mens geboren uit een mens. Onze tweede
geboorte is geestelijk: geboren uit de Geest van boven. Niemand kan het koninkrijk
van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. Dat betekent dat
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we kopje onder moeten in het doopwater om met Christus op te staan in een nieuw
Geestelijk leven. Dat is wat Johannes de Doper zei: ‘Bekeer u, want het koninkrijk van
de hemel is nabij! En de Koning van dat rijk zal u dopen met de Heilige Geest’ (vgl.
Mat. 3:2,11). De vernieuwing van ons leven is alleen mogelijk vanwege Christus’ verlossing. Romeinen 6:4 zegt dat we met Christus begraven zijn door de doop in de dood,
opdat, zoals Christus uit de dood opgewekt is door de majesteit van de Vader, ook wij
een nieuw leven zouden leiden.
Ons doopformulier verwijst ook naar Johannes 3 als het zegt dat we in het rijk van
God niet kunnen komen, of wij moeten opnieuw geboren worden. We weten dat er
geleerden zijn geweest die onder andere op grond van deze woorden uitkwamen bij de
‘veronderstelde wedergeboorte’. Immers wat, als een pasgeboren kindje overlijdt? Kan
het dan wel in het rijk van God komen, ook al is het nog niet wedergeboren? Natuurlijk
wel, zo was de redenering, we mogen die wedergeboorte veronderstellen. We beschouwen de pasgeborene als een wedergeborene. We gaan ervan uit dat er een kiem van
wedergeboorte in het kind aanwezig is. Als dat kind, later groot geworden, God vaarwel zegt, dan hebben we ons vergist. Dan was de veronderstelling onjuist en de doop
ongeldig (‘morsen met water’). Dan is het gedoopte kind blijkbaar nooit een verbondskind geweest. De generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland besloot
tot deze nieuwe leer in 1943 en bond al de gereformeerden eraan.
De Vrijmaking een jaar later was de onvermijdelijke reactie. Immers, de geldigheid van
Gods genadeverbond hangt toch niet af van het antwoord van de mensen erop. Toen
de synode op hiërarchische wijze deze nieuwe leer doordrukte en hen die de binding
daaraan niet accepteerden, schorstte of zelfs afzette, was de Vrijmaking van 11 augustus 1944 een feit. De vrijgemaakten maakten duidelijk dat de doop een teken en zegel
is van Gods belofte. God komt met de belofte van wedergeboorte naar de gelovigen en
hun kinderen toe. En al die kinderen worden serieus geroepen om die belofte met waar
geloof in Jezus Christus te omarmen. Verachting van die belofte is het verbond verbreken. En dat kindje dan dat vlak voor of vlak na de geboorte sterft? Dat is bij God, niet
op grond van onze veronderstelling, maar op grond van de belofte van Gods verbond
dat het kleintje natuurlijk niet heeft verbroken. De doop van ons en onze kinderen
betekent en verzegelt dat we geen kinderen van God kunnen zijn uit onszelf. Christus
kocht ons met zijn kostbare bloed.
Het is geen overbodige luxe onze kinderen de geboortepapieren van de GKv voor te
houden. Dan hebben we het meteen ook over de geboorte van de gereformeerde scho-
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len, waar docenten de leerlingen zien en benaderen als kinderen van het verbond met
echte beloften en ernstige bevelen.
Terug naar Nikodemus. Niet voor wie de leer van Jezus verstandelijk kunnen volgen, is
er eeuwig leven met Hem, maar voor wie de Persoon van Jezus daadwerkelijk volgen. In
Christus blijven, is niet zijn geboden onthouden, maar ze onderhouden. Christus volgen
is in vertrouwen luisteren naar zijn stem en in geloof wandelen op zijn weg. Wie bij
Hem horen, horen en gehoorzamen Hem.
Docenten vertellen over Christus in gehoorzaamheid aan Christus. Verbondskennis van
Christus is van belang voor een verbondsrelatie met Christus. Daarom liggen er open
bijbels in de ‘Calvijn’scholen. Zo doet de Heilige Geest zijn werk. ’s Morgens zijn de
bijbels open tijdens de bijbelvertelling. Ze blijven open bij taal en rekenen tot eer van
God. En ’s middags liggen ze er nog steeds als de leerkracht uitlegt dat de Nederlander
Buys Ballot niet uitvond, maar ontdekte dat je, wanneer je in Rotterdam met je rug
tegen de wind in staat, de hoge atmosferische druk rechtsachter en de lage linksvoor
voelt, maar dat je na emigratie naar Down Under zult bemerken dat dat daar net
andersom ligt. Laten we nooit vergeten dat Christoph Hendrik Didericus Buys Ballot
(1817-1890) zijn wet in 1857 alleen maar kon formuleren op basis van wat hij had
geleerd van wat God tenslotte had geschapen. Hij is de God van de wind.
Dat brengt me op een andere woordspeling van Jezus in zijn gesprek met Nikodemus.
Artikel 13 verwijst ernaar.
De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij
vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest
geboren is (Joh. 3:8).
Het Griekse woord voor wind is ‘pneuma’ en het Griekse woord voor Geest is ‘pneuma’.
Hetzelfde woord. Het is met de Pneuma (Geest) net zo als met de pneuma (wind). Dit
is een mooie manier om het werk van de Heilige Geest aan jongeren uit te leggen. Veel
hebben er moeite mee zich een idee te vormen van het werk van de Geest. We mogen
het zomaar vergelijken met wind. Een plaatje van een windturbine helpt daarbij. Deze
roterende machine zet windenergie om in elektriciteit. De energieke wind geeft ons
energie om zelf energiek te zijn (het Engelse woord voor elektrische energie is ‘power’!).
We zien de Pneuma (Geest) net zomin als de pneuma (wind). Maar we zien wel de
resultaten van het krachtige werk van de Geest. Hij gebruikt ons als zijn windkrachtunits. En we kunnen zo ook anderen van Geestkrachtige energie voorzien. K. Schilder
noemde de kerk al Gods vuurhaard, zeg maar: de ‘kerk’centrale van Gods koninkrijk.
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2 Timoteüs 3:16
In artikel 3 belijden we dat het de Heilige Geest is die opnieuw geboren doet worden.
In artikel 12 wordt aangegeven wat deze wedergeboorte of bekering is. Ze is zo fantastisch dat we amper woorden kunnen vinden haar te omschrijven. Het gaat om:
een volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking. Deze is naar het getuigenis van de
Schrift, die ingegeven is door dezelfde God die dit bewerkt, niet minder krachtig
dan zijn werk bij de schepping of de opwekking van doden.
Wat een treffende beschrijving van het werk van God de Heilige Geest. De oorspronkelijke Nederlandse editie van de DL zegt hier dat de Auteur van de wedergeboorte
dezelfde is als de Auteur van de Schrift. Hij die het Woord tot leven bracht, maakt ons
door dat Woord levend. Het is alles zijn werk: de inspiratie of ingeving van de Bijbel, en
de illuminatie of verlichting door de Bijbel. Hij is de Auteur van het levende Woord voor
ons en het levendmakende werk in ons. Met Nicea zeggen we te geloven in ‘de Heilige
Geest, die Here is en levend maakt’. Aanbidt de Geest, ‘Hem die, Gaaf en Gever tevens,
uitzendt en gezonden wordt, God is en wordt uitgestort’ (Gez. 102b:2).
Dat de Auteur van de wedergeboorte ook de Auteur is van de Schrift, weten we onder
meer van 2 Timoteüs 3:16, waar we lezen dat elke schrifttekst door God is geïnspireerd.
Voor geïnspireerd heeft het Grieks: Theo-pneustos, dat eigenlijk ‘God-(uit)geblazen’
betekent. We herkennen in pneustos het woord pneuma, dat zowel voor wind (adem)
als Geest gebruikt wordt. Dus de Schriften zijn door Theo (God) pneustos: door de
Pneuma (de Geest) uitgeblazen. Weer zien we hoe de Geest werkt door zijn Woord.
Het is de Auteur van het Woord die de Auteur van de wedergeboorte is. De DL open
in de klas betekent dus weer: de Bijbel open in de klas. Dit Woord van God, niet knap
bedacht door de mens, maar krachtig gebracht door de Geest (2 Petr. 1:21), is nuttig
voor een levend geloof (onderricht en rechtzetting) en voor een gelovig leven (opvoeding en terechtwijzing).
Het zijn vooral deze woorden van 2 Timoteüs 3:16 waaraan we de drie afdelingen
van het godsdienstonderwijs ontlenen. In bijbelstudie bestuderen we Gods Woord. In
kerkstudie gaan we na hoe de kerk dit Woord heeft beleden, gedragen en uitgedragen.
En in ethiek richten we ons op het leven in overeenstemming met Gods Woord. Het
volgende overzicht wil dat duidelijk maken.
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Heel de Schrift is Theo-pneustos
nuttig om ons
op de rechte weg te houden
op de rechte weg terug te brengen

onderricht
correct geloof

terechtwijzing

rechtzetting

opvoeding

terug tot correct gedrag terug tot correct geloof correct gedrag

BIJBELSTUDIE
geloof en leven
Christelijke Gids
Geestelijk Woord
-- God kennen --

KERKSTUDIE
levend geloof
Christelijk geloof
Geestelijke belijdenis
-- in God geloven --

SOLI
DEO
GLORIA

ETHIEK
gelovig leven
Christelijk gedrag
Geestelijk leven
-- voor God leven --

God heeft Zich geopenbaard in de Schriften, die getuigen van Christus (Joh. 5:39,46).
De geest van de profetie is het getuigenis van Jezus (Op. 19:10c). We kennen onze
enige Redder alleen van de Bijbel. En omdat niemand bij de Vader kan komen dan
door Jezus Christus (Joh. 14:6), begrijpen we hoe belangrijk de Bijbel is.
Er is geen weg naar de Vader door de Geest los van Christus en de Bijbel. Daarom
belijden we met Nicea te geloven in de Heilige Geest die uitgaat van de Vader Filioque,
dat is: en van de Zoon. Als de Geest alleen van de Vader zou uitgaan, dan zou er wel
een afzonderlijke weg naar God zijn via de Geest, los van de Zoon. Maar de Bijbel
zelf spreekt van de Geest van Christus (bijv. in Rom. 8:9). Het werk van de Heilige
Geest staat niet los van het geloof in Jezus Christus, die we kennen uit de Bijbel. In de
oosters-orthodoxe kerken, die het Filioque afwijzen, zie je daarvan de consequentie: de
Bijbel is zo goed als verdwenen uit het leven van deze kerken.
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Doop
We bestuderen de DL, hoofdstuk III/IV, over onder meer het werk en de werking van
de Heilige Geest. Dit hoofdstuk verwijst in haar Veroordelingsgedeelte naar Ezechiël
36. De Heidelbergse Catechismus doet dat ook in Zondag 26 over de doop. En hiermee
zijn we weer dicht bij onze gedoopte kinderen in de klas. We belijden in Zondag 26
dat Christus de doop heeft ingesteld, en daarbij beloofd heeft dat we met zijn bloed
en Geest gewassen zijn. Ezechiël 36:25 is de bewijstekst voor het gewassen zijn door
Christus’ bloed (vert. NV-1951): ‘Ik zal rein water over u sprengen, en u zult rein worden;
van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen.’
Ezechiël 36:26-27 is de bewijstekst voor het gewassen zijn met Christus’ Geest (vert.
NV-1951): ‘Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het
hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat u naar mijn inzettingen wandelt
en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.’
De doop betekent en verzegelt dus het gewassen zijn met Christus’ bloed en Geest.
Er is vergeving van zonden door het offer van Christus (‘gewassen met zijn bloed’) en
vernieuwing van leven door de Geest van Christus (‘gewassen met zijn Geest’). Het
doopwater maakt dat duidelijk. Het reinigende water is tegelijk verfrissend water. Dit
kunnen de jongsten al begrijpen. Water maakt je schoon: weet dan dat het vuil van
je zonden is weggewassen. Water verfrist: weet dan dat de Heilige Geest je opfrist om
voor God te gaan.
De doop met de Heilige Geest is dus niet een speciale doop na de waterdoop, maar het
is de christelijke doop. Christus en de Geest zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Zoals Johannes de Doper het zei, dat Jezus zou dopen met de Heilige Geest. Gedoopt
met de Geest betekent dat Hij ons helemaal in beslag neemt. Christus, die voor al mijn
zonden volledig heeft betaald, verzekert mij nu door zijn Heilige Geest van eeuwig
leven met Hem en maakt mij bereid om te leven voor Hem (zd. 1). Gedoopt met de
Geest laten we ons leiden door de Geest en wandelen we in de Geest.
Dat brengt ons tot de waarden die we in ons onderwijs hooghouden. De waarden
van Galaten 5 die vruchten van de Geest genoemd worden: ‘liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Gal.
5:22-23). Het zijn eigenschappen die het pedagogisch klimaat bepalen. De DL in de
klas betekent dat we werken aan deze vruchten van de Geest. Galaten 5 eindigt met:
‘Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest
ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen
kwaad hart toedragen.’
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Openbare geloofsbelijdenis
Bij de doop zei God ja tegen ons. Het verbond ging van Hem uit. Bij de belijdenis
zeggen we ja tegen God. We willen niet onder zijn verbond uit. Het is de Heilige Geest
die het geloof in ons en onze kinderen bewerkt. Onze leerlingen zijn op weg naar dat
belijdenis doen, waarbij ze rekenschap afleggen van hun geloof. Dat is hun ABCD:
Doop:

God zei ja tegen hen:
de verbondsgemeenschap ging van God uit
Catechisatie: leren geloven in die verbondsgemeenschap
Belijdenis:
zij zeggen ja tegen God:
ze willen niet onder die verbondsgemeenschap uit
Avondmaal: vieren van die verbondsgemeenschap
Het is allemaal genade. We belijden in artikel 15 dat God die genade aan niemand
verschuldigd is. Niemand heeft Hem eerst iets gegeven wat Hij dan zou moeten belonen. Alleen de gedachte al. Wie de genade ontvangt, is alleen aan God eeuwige dankbaarheid verschuldigd en hij brengt Hem die dank dan ook. In dit verband zegt het
artikel iets over belijdenis doen:
Verder moet men naar het voorbeeld van de apostelen over hen die openlijk hun
geloof belijden en hun leven beteren, gunstig oordelen en spreken, want het diepst
van het hart is ons onbekend. Wat anderen betreft, die nog niet geroepen zijn, voor
hen moet men tot God bidden, die het niet zijnde tot aanzijn roept. In geen geval
moeten we ons hoogmoedig jegens hen gedragen, alsof wij onszelf onderscheiden
hadden.
Het is inderdaad allemaal onverdiende genade. God heeft ons bij satan weggehaald
door vijandschap te zetten. Hij heeft ons en onze kinderen ingelijfd in de kerk van
Christus. En door zijn Geest doet Hij ons strijden tegen de zonde van de wereld, en doet
Hij ons zout en licht zijn in deze wereld van zonde.
‘Amazing Grace’
‘Amazing grace! How sweet the sound that saved a wretch like me!’ (Verbazingwekkende genade! Hoe heerlijk deze muziek die een stakker als ik redde). Zo begint het
bekende lied van John Newton die vóór zijn bekering ziende blind was, maar later als
blinde mocht zien. Ook toen hij blind werd, preekte hij tot op het laatst het evangelie
van rijke genade voor arme zondaren.
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Zijn vader was zeekapitein en toen John elf jaar oud was, voer hij al verschillende
keren met hem mee op de Middellandse Zee. Later kwam hij in dienst van een
slavenhandelaar die hem afschuwelijk misbruikte. Uiteindelijk werd hij kapitein op
zijn eigen slaventransportschip.
Deze slavenhandel was omstreeks 1562 begonnen aan de westkust van Afrika.
Europeanen kochten daar slaven voor whisky en wapens, en verkochten ze vervolgens aan de oostkust van Amerika. Deze trans-Atlantische slaventocht van veertig
dagen was een ware verschrikking voor de arme stakkers. Samengepakt in veel
te kleine ruimtes werden ze met scherpe ijzeren kettingen aan elkaar geketend.
Honderden overleefden de barre nachtmerrietocht niet. Maar dat weerhield de
handelaars er niet van met blijdschap melding te maken van de grote winsten,
getuige het volgende verslag:
‘Heren, ik ben blij dat ik kan zeggen dat kapitein Roberts alles bij mekaar
genomen een goede reis maakte. De rekening van de kapitein spreekt van 400
mannelijke en 230 vrouwelijke slaven, alles samen 630. 100 slaven stierven
onderweg en 530 werden verkocht tegen 95$ per stuk. De rum en suiker zijn
ook verkocht. En nadat alle rekeningen betaald waren, had men een winst van
37.000$!’
Het was op een van zijn tochten terug naar Engeland dat onze slaventransporteur, kapitein John Newton, midden in de nacht in enorm noodweer terechtkwam. Terwijl zijn schip volliep met water en elk ogenblik kon zinken, riep
hij in doodsangst tot God: ‘Wees ons genadig, Heer!’ Newton overleefde die
stormnacht van de 10e maart 1748. Het zette hem aan het denken. Hij ging
de Bijbel lezen en bestuderen in de oorspronkelijke talen. Toen hij twaalf jaar
later dominee werd en terugblikte op zijn ruige zeemansleven, was er maar een
conclusie: Amazing Grace! Vrij vertaald in het Nederlands:
Hoe machtig is genade, Heer,
Te mooi om waar te zijn!
Genadig ziet U op mij neer
En maakt mij, zondaar, rein.
Verloren en in slavernij:
Aan het eind van de tunnel geen licht.
Maar U, in Christus, kocht mij vrij
En gaf mij, blinde, ’t zicht.
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Uit vrije genade riep U mij.
Uw Woord geeft mij zekerheid.
Genade maakt mij rijk en blij
Voor nu en in eeuwigheid.
(Mijn column in Stimulans van december 2007)
DL V: Gods werk van volharding
Een paar jaar geleden zette Philip Yancey het verhaal over De Japanse Jozef op de
website Christianity Today.
Het verdrietige verhaal van een meisje en genade beroert Japan. Op een frisse
herfstdag in 1977 verdween na schooltijd een 13-jarig Japans meisje, Megumi
geheten, op weg van badmintonles naar huis. Politiehonden volgden haar spoor tot
het nabijgelegen strand, maar de radeloze Yokota’s konden geen enkele aanwijzing
geven voor het plotselinge verdwijnen van hun dochter. Enorm verdrietig vond mevr.
Yokota troost in het christelijk geloof van een van Megumi’s klasgenoten. Haar
man, boos op God, koos een andere weg.
Zestien jaar later, toen de Yokota’s al berustten in Megumi’s dood, kwam een
Noord-Koreaanse overloper met een ongelooflijk bericht: een Japanse vrouw,
Megumi geheten, die badminton speelde, woonde in Noord-Korea in een trainingsinstituut voor geheime agenten. Hij zei dat vele, wellicht honderden Japanners
gekidnapt zijn om spionnen hun Japanse taal en cultuur te leren. Zijn nauwkeurige
beschrijving van Megumi’s ontvoering was hartverscheurend: agenten hadden haar
gegrepen, in een rieten mat gewikkeld en naar een klaarliggend spionnenschip
geroeid, waar ze de hele nacht, ‘mamma!’ roepend, met bebloede vingers tegen het
scheepsruim had gekrast.
Noord-Korea deed al die berichten af als verzinsels. Maar niet lang daarna bevestigden andere overlopers deze verhalen, die door de BBC en de Amerikaanse televisie
werden uitgezonden en voor sensationeel nieuws in Japan zorgden.
Intussen kwamen er overal in Japan gebedsgroepen op om de Yokota’s bij te staan.
Mevr. Yokota reisde heel de wereld af in haar streven naar gerechtigheid en werd
daarmee een van de meest bekende gezichten in de Japanse media.
Tijdens een recente reis naar Azië werd ik gevraagd [zegt Philip Yancey] om voor
de gecombineerde gebedsgroepen in Tokio te spreken. Ik worstelde met wat ik zou
zeggen om deze groepen te bemoedigen na al die trauma’s. Ik maakte een lijstje
van personen die ver buiten hun vaderland God hadden gediend. Jozef gaf de beste
vergelijking.
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Gods bewaring
De geschiedenis van Jozef brengt ons bij het laatste hoofdstuk van de DL. Gods bewaring in Jozefs volharding: een geschiedenis die de kleintjes al kennen. We belijden
in artikel 8 van hoofstuk V dat Gods kinderen het niet aan hun eigen verdiensten of
krachten te danken hebben dat ze volharden, maar aan Gods bewaring. Door Gods
genade kunnen we niet totaal vervreemden van ons geloof en verloren gaan. Wat
onszelf betreft zou het beslist gebeuren, maar wat God betreft kan het beslist niet. Zijn
plan kan gewoon niet veranderd en zijn belofte niet gebroken worden. Gelukkig maar!
Het was deze bewarende God die op een nacht de farao van Egypte deed dromen en
die de volgende morgen de opperschenker zich Jozef deed herinneren. We weten wat er
gebeurde toen Jozef de droom had uitgelegd. Farao stelde hem aan over heel Egypte
en gaf hem de naam Safenat-Paneach, dat waarschijnlijk zoiets betekende als: beschermer van leven. Ja, dat is precies wat God deed. Hij gebruikte Jozef om het leven van zijn
kinderen te beschermen. Zoals Jozef het zelf zei toen hij zich aan zijn broers bekendmaakte: ‘Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is
meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht
hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd
om jullie leven te redden. ... Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God’
(Gen. 45:3-8).
En een paar hoofdstukken verder zegt Jozef tegen hen: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij
in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt:
dat een groot volk in leven blijft’ (Gen. 50:20).
Terecht zeggen we met artikel 8 dat Gods raadsplan niet veranderd kan worden. God,
die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, heeft ons bestemd tot erfgenamen
van Christus tot eer van zijn heerlijkheid (Ef. 1:11-12). Op deze God, die door zijn eeuwige raad en voorzienigheid alles in de hand houdt en ons bij de hand houdt, vertrouw ik
volkomen. Hij kan en wil het kwaad dat Hij mij in dit moeitevol leven toebedeelt, voor
mij doen meewerken ten goede (zd. 9). Hij werkt in alles ten goede voor wie Hem liefhebben (Rom. 8:28). Geen twijfel mogelijk.
In artikel 9 belijden we dat de gelovigen voor zichzelf zeker kunnen zijn van Gods vasthouden van de uitverkorenen tot behoud, en van het volhouden van de ware gelovigen
in het geloof. Het artikel verwijst hierbij naar Romeinen 8:31-39, waar we lezen dat
Gods uitverkorenen (vs. 33), ja, allemaal (vs. 32), zeker kunnen zijn van Gods liefde
en barmhartigheid (Ps. 44:26). Hij betaalde de hoogste prijs voor ons: zijn eigen lieve
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Zoon. Dat mag doordringen in de hoofden en harten van onze kinderen. Hij die dat
voor ons overhad, zal Hij ons laten vallen? En Christus zelf kocht ons met zijn kostbare
bloed. Zal Hij ons laten vallen? De zijnen hebben zekerheid van Gods bewaring. En artikel 9 vervolgt: ‘En zij hebben die zekerheid ook, naarmate zij vast geloven dat zij ware,
levende leden van de kerk zijn en altijd zullen blijven.’
Levend lid van de kerk
Leden van Christus geloven dat zij leden van zijn kerk zijn en altijd zullen blijven.
Met deze woorden echoën de DL antwoord 54 van de HC: en ik geloof dat ik van de
gemeente van Christus een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Ook hoofdstuk II, artikel 9 sprak over de kerk: Er zal
altijd een kerk van gelovigen zijn, die gefundeerd is in Christus’ bloed. Zij heeft
Christus, haar Verlosser, die voor haar, als een bruidegom voor zijn bruid, aan het
kruis zijn leven gegeven heeft, standvastig lief, zij dient Hem met volharding en
prijst Hem nu en in alle eeuwigheid. Amen.
De bruid van Christus mag er zeker van zijn dat haar Bruidegom haar niet in de steek
laat. Daarom houdt ze vast aan, omdat ze houdt van de leer van de volharding die we
met de woorden van de DL in hun laatste artikel dan ook de schat van Christus’ bruid
noemen. Bruid en bruidegom: een kind kan het begrijpen. En daarom houdt de school
het de leerlingen voor: niet de laatste veranderlijke wetenschappelijke theorie, maar het
onveranderlijke Goddelijke Woord heeft het eerste en het laatste woord.
In artikel 17 belijden we dat God zijn gemeente bewaart door het gebruik van middelen. Het gebruik van het evangelie noemen we hier het ‘zaad van de wedergeboorte
en voedsel voor de ziel’. We hebben dat voedsel nodig om levend lid van Christus’
gemeente te blijven. Kerken die gisteren de ware prediking van Gods Woord hebben
afgebroken, worden vandaag zelf afgebroken en zijn morgen vergeten. Dat gebeurt
binnen twee generaties.
Laat de school niet moe worden om de leerlingen voor te houden en voor te leven wat
het belang is van het eren van de Here, wekelijks in zijn huis en dagelijks als zijn huis.
We hebben de genademiddelen nodig. God bewaart zijn kerk door zijn Geest en Woord.
De gelijkenis van de zaaier maakt duidelijk dat Gods Woord vruchten wil dragen in ons
leven (Mat. 13 en Luc. 8). We kunnen niet zonder dat middel. Gehoorzaamheid aan
het Woord van God houdt ons bij het Woord van God en doet ons geloof groeien. De
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DL verwijzen naar deze gelijkenis in het Veroordelingsgedeelte, paragraaf 7, waar ze
uitleggen dat Christus in die gelijkenis duidelijk op de verschillen wijst tussen hen die
slechts tijdelijk geloven en de ware gelovigen. Oprechte gelovigen ontvangen het zaad
van Gods Woord in een goed hart. En omdat ze een sterke wortel bezitten, brengen ze
zonder ophouden, zij het in verschillende mate, hun vruchten voort. Ja, standvastig en
met volharding. Dat is onze troost. Ook als de mate van vruchtdragen varieert.
Een waterdrager in India had twee grote watervaten die hij elk aan één kant van
een juk over zijn schouders droeg. Het ene vat had een scheurtje, het andere was
waterdicht. Het dichte vat leverde aan het einde van de lange weg tussen de rivier
en het huis van de meester een volle portie water af. Tegen die tijd was het vat met
het scheurtje nog maar halfvol.
Dit ging zo twee jaar door. De waterdrager leverde altijd maar anderhalf vat water
af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was het goede vat bijzonder trots op zijn
prestaties omdat het perfect voldeed aan het doel waarvoor het was gemaakt.
Maar het arme gescheurde vat schaamde zich over zijn gebrek en voelde zich
ellendig, omdat het maar de helft opleverde. Nadat het zich zo twee jaar lang een
mislukking had gevoeld, begon het watervat er op een dag met de waterdrager
over. ‘Ik schaam me en ik bied u mijn excuses aan.’ ‘Waarom?’ vroeg de waterdrager. ‘Waarom ben je zo beschaamd?’ ‘Omdat ik de laatste twee jaar telkens voor
niet meer dan een halve portie water heb gezorgd. Door die scheur in m’n vat
verlies ik doorlopend water onderweg naar het huis van uw meester. Door mijn
falen moet u zo hard werken en krijgt u niet het volle pond voor uw inspanning.’
De waterdrager kreeg medelijden met het gescheurde vat en begon het te bemoedigen: ‘Als we dadelijk teruggaan naar het huis van mijn meester, moet je eens goed
op die prachtige bloemen letten aan de kant van de weg.’ En inderdaad: toen ze de
heuvel opliepen, zag het gescheurde vat de prachtige bloemen langs de kant van
de weg en dat bracht toch een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde
het zich toch weer ongelukkig, omdat de helft van het water weer was weggelopen.
Het watervat verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager, omdat het weer
had gefaald.
Maar de waterdrager zei: ‘Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen
groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van het andere vat? Dat
komt omdat ik altijd al wist dat jij een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel
mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en elke keer
als we terugkwamen van de rivier, heb jij ze water gegeven. En zo heb ik twee jaar
lang iedere keer prachtige bloemen kunnen plukken om er de tafel van mijn mees-
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ter mee te versieren. Als jij niet zou zijn zoals je bent, dan zou zijn huis er nooit zo
prachtig uitzien.’
En zo heeft ieder van ons zijn eigen tekortkomingen. We zijn allemaal gescheurde
vaten. Maar de Here wil ons uit genade gebruiken voor Vaders tafel. In Gods grote
plan gaat er nooit iets verloren. Als God ons roept voor een speciale taak, dan
hoeven we niet bang te zijn. Ook wij kunnen op zijn weg voor schoonheid zorgen.
(Auteur onbekend; mijn vertaling uit het Engels)
Zonde tegen de Heilige Geest
Er is één element dat we nog even naar voren willen halen: de zonde tegen de Heilige
Geest (zie art. 6 en Veroord., nr. 4). Jongeren die terugdenken aan hun al te ruige tijd,
en ook ouderen zo tegen het einde van hun leven, kunnen worstelen met de vraag of
zij ooit zo’n zonde hebben gedaan.
Van artikel 6, en Veroordeling nr. 4, krijgen we de indruk dat de DL geen onderscheid
maken tussen de zonde tot de dood en de zonde tegen de Heilige Geest. Zonde tegen
de Geest is tot de dood. Zij die deze zonde begaan, geloven niet en hebben geen
berouw, omdat ze zich niet willen bekeren en dus ook niet van vergeving willen weten.
Doelbewust en welbewust verwerpen ze God, die zich zo duidelijk na Pinksteren heeft
bekendgemaakt. Opzettelijk zetten ze dit voort tot ze sterven. Dan zullen ze bemerken
hoe verkeerd ze zaten. Maar dan is het te laat.
Vóór Christus’ opstanding waren er nog mensen die zich afvroegen wat de status van
Jezus was. Maar na de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren kan dat geen
vraag meer zijn (vgl. Mat. 12:32).
We hebben het niet over mensen die zondigen, of zelfs in zonde leven. Er is altijd
een weg terug naar Vader, zolang we leven. Maar zij die zondigen tegen de Heilige
Geest, willen niet terug, omdat ze voorgoed Vader hebben afgeschreven. Hoewel ze
Hem kennen, miskennen ze Hem heel bewust. We hebben het niet over hen die nog
nooit van de drie-enige God hebben gehoord. We bevelen hen in de handen van onze
rechtvaardige en barmhartige God. We hebben het ook niet over hen die slapeloze en
rusteloze nachten hebben, omdat ze niet weten of ze tegen de Heilige Geest gezondigd
hebben. Dat hebben ze niet, anders zouden ze er niet zo over inzitten.
Zij die zondigen tegen de Geest, liggen daar op aarde niet wakker van. Ze weten maar
al te goed wat ze doen. Volgens Marcus 3 schrijven zij heel bewust uit haat voor Jezus
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diens werk toe aan satan (3:28-30). Omdat ze de Heilige Geest kenmerken als een
onreine geest, hebben ze ook geen berouw, dat immers bewerkt wordt door de Heilige
Geest. Daarom kunnen we God ook niet vragen om de zonde te vergeven die Hij niet
vergeeft (1 Joh. 5:16). Natuurlijk bidden we onophoudelijk voor de zondaar.
Dit alles betekent dat we voortdurend gewaarschuwd worden: satan is sterk. Het betekent ook dat we voortdurend bemoedigd worden: Christus is sterker. Dat is de boodschap van een van mijn lievelingsartikelen van de DL, namelijk artikel 1 van hoofdstuk
V. Dit artikel geeft trouwens ook een mooie samenvatting van heel de DL:
Degenen die God naar zijn voornemen roept (I)
tot de gemeenschap met zijn Zoon, onze Here Jezus Christus (II),
en door zijn Heilige Geest opnieuw geboren doet worden (III/IV),
verlost Hij wel van de tirannie en slavernij van de zonde.
Maar Hij verlost hen in dit leven niet helemaal van het vlees en het lichaam der
zonde (V).
Omdat we vrij zijn van de tirannie van de duivel, gaan we niet onder in zonden en
geven we ons niet over aan de greep van het kwaad. Maar omdat we niet vrij zijn van
de therapie van de Geest, blijven we strijden tegen de zonden en smeken we om verlossing uit de greep van het kwaad.
Wilt u weten wat er in Tokio gebeurde tijdens die bijeenkomst waar Philip Yancey de
mensen mocht bemoedigen? Hij sprak over:
Jozef: een jonge man, ontvoerd en dood gewaand, die, tegen alle verwachtingen
in, bij een buitenlandse farao in dienst kwam. Wat Jozef zijn broers kernachtig
voorhield, gaf de Yokota’s hoop: ‘Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God
heeft dat ten goede gekeerd’ (Gen. 50:20).
De Tokio-bijeenkomst liet zien hoe Gods voorzienigheid, zoals in Jozefs leven,
nog steeds geldt. In plaats van de verwachte 150 mensen kwamen er bijna 1000
Japanners, samen met drie televisieomroepen. Voor hen legde Mevr. Yokota een
ontroerend getuigenis af van hoop en redding. Christenen vertegenwoordigen
minder dan 1% van de Japanse bevolking. Maar die week opende bijna elke
omroep het avondnieuws met deze zachtaardige huismoeder, die uit kracht van
Gods genade pleitte voor gerechtigheid.
Rest me nog één bijzonderheid te vermelden: de naam van haar dochter, Megumi,
betekent in het Japans: genade.
(Zie: www.christianitytoday.com)
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Hebt u al genoeg van Calvijn? Kan er werkelijk nog meer bij? Wij
denken dat u uitkijkt naar een boek over Calvijn en onderwijs. Ja,
dat u meer wilt weten over de betekenis van de belijdenis uit de
tijd van Calvijn voor De school (in Genève) van Calvijn. En natuurlijk over de betekenis van die belijdenis vandaag voor hen die zich
thuisvoelen in De (leer)school van Calvijn.
Toch ligt de nadruk in dit cahier niet op Calvijn. Het motto van
deze reformator was: aan God alleen de eer! Gods Woord stond
centraal in zijn school. Calvinistisch onderwijs is geen calvinistisch,
maar schriftuurlijk onderwijs. Het gaat om de Bijbel, beleden en
beschermd door de drie reformatorische belijdenissen. Als de statuten van de school stellen dat lesgegeven wordt op basis van die
drie formulieren van eenheid, dan moet ook aangegeven worden
wat de betekenis van die belijdenissen is voor de school. Dat is wat
we doen in deze publicatie, 500 jaar na de geboorte van Johannes
Calvijn.
Dit boek is niet een commentaar op de belijdenisgeschriften of
een handleiding hoe we ze moeten doceren, maar een bespreking van de betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de
Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels voor onderwijs.
Hierbij betrekken we de beginselen van Calvijns schoolstichting,
zoals die zijn gepubliceerd door dr. M.B. van ’t Veer op 13 juni
1941.
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